
Kouvolan keskusta-alueen aluetoimikunnan kokousmuistio   

Aika: tiistai 13.4.2021 klo 18:00 - 

Paikka: Zoom-kokous etänä 

 

Paikallaolijat 

 

Jari Horppu (pj)  

Juha Järvinen 

Emilia Kaukiainen  

Mika Lammi 

Ville Mettälä 

Katriina Vesala  

Tommi Viljakainen  

 

 

Kokouksen avaus 
 

Jari Horppu avasi kokouksen klo 18:00. 

 

Puheenjohtajan ja sihteerin valinta 
 

Jari Horppu toimii kokouksen puheenjohtajana ja sihteerinä Emilia Kaukiainen. 

 

Aluetoimikuntien ajankohtaiset kuulumiset ja tulevaisuusjaoston 23.2.21 ollut kokous 
 

Heli Veripää toimitti etukäteen sähköpostilla listan ajankohtaisista asioista. Poimintoja:  

• Viime kokouksessa esillä olleesta pyöräreittihankkeesta on ilmoitettu Asymille, jossa on 

valmisteilla kävelyn ja pyöräilyn edistämissuunnitelma.  

• Yhteisötila-asia etenee. Heli on ilmoittanut Kinnon toimitusjohtaja Kimmo Niemelle, että 

Ville Mettälän voi kutsua mukaan Kinnon Hub-tilaselvitykseen.  

• Puheenjohtajien seuraavassa kokouksessa käsitellään jäsenhakuilmoitusta, jonka 

luonnos on ollut jaossa kaikille. 

• Kouvolan kaupungin organisaatiouudistus astuu voimaan 1.6.2021. Aluetoiminta säilyy 

konsernipalveluissa hyvinvointitiimissä ja tulevaisuusjaoston alaisuudessa. 

Hyvinvointitiimiin tulee uusi hyvinvointipäällikkö. Yhteisöpalvelut, 

osallisuuskoordinaattori Anne Eriksson, siirtyy sivistyksen toimialaan. Yhteisöpalveluissa 

on järjestöasiat.  

• Avoinna olevat kyselyt ja kyselyjen vastaustietoja: 

https://www.kouvola.fi/kouvolankaupunki/osallistu-ja-vaikuta/kyselyt-2/ 

• Kymenlaakson kylien Etäkyläkahvit-tilaisuus 15.4.2021. 

 

Aluetoimikuntien puheenjohtajien kokous 18.3.21  
 

Puheenjohtajien kokouksen muistio on jaettu kaikille. 

  

https://www.kouvola.fi/kouvolankaupunki/osallistu-ja-vaikuta/kyselyt-2/


Lumihaaste kilpailu 
 

Yhteistyö Kouvolan Ladun kanssa Ulkona kuin lumiukko -kampanjan merkeissä toimi 

hienosti. Suomen ladun laskuriin kirjattiin Kouvolassa 863 lumiukkoa, jolla saatiin toinen sija 

valtakunnallisessa kisassa. Kymmenelle #lumihaastekouvola-kuvia jakaneelle arvottiin 

Kouvola-aiheinen tuotepaketti. Heille ilmoitettiin asiasta henkilökohtaisesti ja tuotepaketit 

ovat olleet noudettavana kaupungintalolla. 

 

Kouvola-video Kouvola päivälle toukokuu 2021 
 

Katriina Vesala ja Juha Järvinen ovat selvitelleet asiaa. Kaupungin puolesta mahdollisuus 

kuvata ainoastaan live-lähetyksen omainen video studiossa. Tällöin paikalla haastattelija ja 

max kaksi henkilöä. Studiossa käytössä kasvomaskit. Ehdotus on, että kuvataan yhteistyössä 

Kaikumedian kanssa esittelyvideo ulkona, esimerkiksi liikennepuistossa. Tällä tavalla tehtyä 

aluetoimikuntien esittelyvideota voisi jakaa myös omissa kanavissa sekä hyödyntää osana 

aluetoimikuntien haun markkinointia. Kustannukset ja se onko Kaikumedian mahdollisuus 

toteuttaa tällainen video, ovat selvittelyn alla. 

 

Videon pituus on max 15 min. Kaupungille on ilmoitettava viimeistään ensi viikolla 

kuvataanko video. Päätetään, että jos yhteistyö Kaikumedian kanssa onnistuu niin 

kustannusten ollessa kohtuulliset hyväksytään ne hankerahoituksen puitteissa. 

 

Viestintäsiat 
 

Aluetoimikunnan facebook-sivut kaipaavat jälleen elävöittämisestä. Positiivisia julkaisuja 

jakoon, kun sellaisia tulee vastaan. 

 

Kaupunkipeli  
 

Palaveri kaupungin edustajien kanssa pidettiin 12.3. Aluetoimikunnan ovat osana kaupungin 

toimintaa saavutettavuusdirektiivin piirissä, joka lisää työmäärää ja kustannuksia. 

Jatkoselvittelyn jälkeen budjetti on 7 500 euro. Ajallisesti kaupunkipeli olisi kuitenkin 

käytössä vain kesäajan. Kustannukset ovat isot suhteessa käyttöaikaan.  

 

Ville Mettälä selvittää voiko käyttöaikaa pidentää. Lopullinen päätös hankehakemuksen 

laittamisesta eteenpäin tehdään aluetoimikunnan keskusteluryhmässä, kun vastaus pelin 

käyttöajasta on saatu. Kireä aikataulu aiheuttaa lisähaasteita. 

 

Digi-tukihanke  
 

Ei uutta kerrottavaa. Seuraava kokous huomenna 14.4.2021. 

 

Kirjaston yhteistila  
 

Kokouksia ei ole enää pidetty. Hanke siirtyy seuraavaksi toteutusvaiheeseen. 

 



Terveysmetsä  
 

Ei uutta kerrottavaa. 

 

Osallisuushanke yhteenveto 
 

Jari Horppu tekee yhteenvedon aluetoimikunnan jäsenien vastauksista. Käsittely 

aluetoimikuntien puheenjohtajien kokouksessa 21.4.2021. 

 

Muut asiat 
• Asym haluaa kokeilla keskustassa Keskikadulla shared space -katutilaa eli eräänlaista 

pihakatua. Haluaa aluetoimikunnan mukaan suunnitteluun. Mika Lammi ja Juha Järvinen 

nimetty suunnittelutyöryhmään. 

• Viime kokouksessa ideoitiin Kouvola-päivälle etätapahtumaa, jossa olisi paikallisia 

esiintyjiä. Ville oli asiasta yhteydessä kaupungin viestintään. Ajatus tapahtuman 

järjestämisestä aluetoimikunnan voimin on haudattu. 

• Koronatilanteen salliessa kokoonnutaan kasvotusten 17.6.2021 klo 18 myöhemmin 

päätettävään paikkaan pitämään peruuntuneet pikkujoulut ja purkamaan toimikausi. 

 

Seuraava kokous 
 

Seuraava kokous 4.5.2021 klo 18:00. Mika Lammi kutsuu Zoom-kokouksen koolle. 

 

Kokouksen päättäminen 
 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:03. 


