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PÄÄKIRJOITUS

Kouvola rakentuu yhdessä tekemällä

Kouvolan kouluverkon uudistustyö on päässyt 
hyvään vauhtiin: Sarkolan uuden koulun raken-
nustyöt ovat jo meneillään ja Valkealan moni-
toimitalon runko alkaa nousta ensi syksynä. 
Istuvan kaupunginvaltuuston aikaansaaman 
kouluverkkopäätöksen mukaisesti Kouvolaan 
rakennetaan lähivuosina viisi uutta peruskou-
lua ja kaksi uutta päiväkotia. Kouluverkkouu-
distus ei syntynyt kivuttomasti, mutta yhdessä 
sopimalla ja koko kaupungin hyvinvointi ta-
voitteena päätös valmistui. 

Uudistus ei ole pelkkä kouluverkkorat-
kaisu, vaan se sisältää linjauksia myös 
tulevaisuuden pedagogisista ratkaisuista. 
Kouluratkaisujen työstäminen on osa laajem-
paa, kymmenen vuotta kestävää opetuksen 
kehittämisprojektia. Kouluverkon rinnalla 
pohditaan uudistusten vaikutuksia alueen 
asukkaille ja kaupungin muihin palveluihin 
sekä julkisen liikenteen tarpeeseen.

Kouvolassa tavoitteena on kehittää perus-
opetusta oppilaslähtöiseksi, tiloja monikäyt-
töiseksi ja esi- ja alkuopetusta joustavaksi. 
Perusopetuksen kehittämisessä yhtenä 
kantavana ajatuksena on esimerkiksi riittä-
vän suuret koulut, jotta oppilaille voidaan 

taata jokapäiväinen moniammatillinen tuki 
omassa lähikoulussa. Osa rakennuksista to-
teutetaan niin sanottuina monitoimitaloina, 
joissa yhdistyy koulun lisäksi saman katon 
alle useita lapsiperheiden palveluja, esimer-
kiksi neuvola ja kirjasto.

Uudistetusta kouluverkosta ja raken-
tuvista kouluista voit lukea lisää sivuilta 
8–11. Kouvolaa rakennetaan yhteistyössä 
kaupunkilaisten, luottamushenkilöiden ja 
viranhaltijoiden kanssa. Kaupunki suunnit-
telee Kouvolan keskusta-alueelle mittavia 
investointeja kuten virkistysuimalaa, uutta 
koulua ja kulttuurikorttelia. Elävä kaupunki-
keskusta hyödyttää koko Kouvolaa, ja mui-
denkin alueiden kehittämistä jatketaan niin, 
että kokonaisuus palvelee kaikkia kaupungin 
asukkaita.

Pääsemme jokainen vaikuttamaan Kou-
volan rakentamiseen taas kuntavaaleissa. 
Kaupunki on järjestänyt erilaisia koronatur-
vallisia tapoja äänestämiseen kuten drive 
in- ja walk in -äänestys. Äänestyspaikat voit 
tarkistaa sivuilta 16–17.

Kannustan kaikkia käyttämään äänioikeut-
taan! Kehitetään Kouvolaa yhdessä.

Marita Toikka
kaupunginjohtaja

Yhteistyötä lisäämällä
parempia palveluja

Teksti: Minna Seppä Kuva: Kouvolan kaupunki

Kouvolan kaupunki siirtyi 1. kesäkuuta uu-
teen organisaatioon. Tavoitteena on tarjota 
kuntalaisille entistä laadukkaampia ja kus-
tannustehokkaampia palveluja. Lue lisää: 
kouvola.fi/organisaatio.

Kasvatus ja opetus sekä liikunta ja kult-
tuuri yhdistyivät muutoksessa sivistyksen 
toimialaksi. Kaupunginvaltuuston kesäkuun 
alusta alkaen sivistysjohtajaksi valitsema 
Veikko Niemi vastaa kysymyksiin.

Uuden organisaation suurin hyöty?
Saamme sivistykseen leveämmät hartiat: 
kun koulut ja päiväkodit lisäävät yhteistyötä 
liikunnan ja kulttuurin kanssa, pystymme en-
tistä paremmin palvelemaan kaupunkilaisia.
 
Toimialasi vahvuudet?
Osaava ja motivoitunut henkilöstö, perhe-

keskusalueisiin perustuva verkostoyhteis-
työn malli lasten ja nuorten hyvinvointia tu-
kemassa sekä toimiva yhteistyö kolmannen 
sektorin toimijoiden kanssa.
 
Kehitettävät alueet?
Aina pitää parantaa palvelujen kehittämistä 
ja asiakaslähtöisyyttä, digitalisaation hyö-
dyntämistä sekä kaupunkiorganisaation si-
säistä yhteistyötä.
 
Tärkein tavoitteesi?
Sivistysjohtaja luo pohjan toimintakulttuu-
rille, joka perustuu kaupungin hyvän johta-
misen periaatteisiin ja viitoittaa toimialan 
strategiset kehittämislinjat palveluille. Ta-
voitteena on myös turvata riittävät resurssit 
toiminnalle ja vastata sivistyksen talouden 
sekä toiminnan tavoitteiden toteutumisesta.

 
Veikko Niemi henkilönä
Olen pian 59-vuotias paljasjalkainen kou-
volalainen: syntyisin Jaalasta ja asunut vii-
meiset 30 vuotta Inkeroisissa. Harrastan 
liikuntaa, juoksu ja hiihto päälajeina, soutua 
harvakseltaan. Syksyisin käyn hirvimetsällä. 
Metsänhoitajan koulutus antaa hyvät pohjat 
metsätöille omilla mailla. Perheessä on vai-
mo ja kaksi aikuista lasta sekä Julle-kissa.

– Asiakaslähtöisyyden toteutumiseen pitää aina 
kiinnittää huomiota, Veikko Niemi sanoo.
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Virkistysuimala, kulttuurikortteli
- liikunnassa ja kulttuurissa haussa tulevaisuuden ratkaisut 
Kouvolassa on useita korjausta vaativia 
liikunta- ja kulttuuritiloja. Kaupunki hakee 
ratkaisuja, joilla palveluille taataan toimivat 
puitteet tulevaisuudessakin. Seuraa päätök-
sentekoa, osallistu keskusteluun.

Virkistysuimala. Liikunta- ja kulttuuri-
lautakunta esittää uuden, palveluiltaan ja 
varustetasoltaan monipuolisen uimahallin 
sijoittamista Halkotorin-Matkakeskuksen 
alueelle. Asia on kaupunginhallituksessa ja 
-valtuustossa kesäkuussa. Lue lisää: kouvo-
la.fi/virkistysuimala

Kulttuurikortteli. Vanhaa hyödyntäen, 
uutta rakentaen – pääkirjasto, teatteri, Poi-
kilo-museot ja kansalaisopísto voisivat vuon-
na 2030 sijaita tiiviissä muodostelmassa 

Salpausselänkadun varrella. Suunnitelmaa 
käsitellään 14.6. kaupunginvaltuustossa. 
Kulttuurikorttelin jatkokehittelyä ja toteutuk-
sen vaiheistusta jatketaan syksyllä uuden 
valtuuston ja lautakunnan kanssa.

Aktiivipuisto. Kouvolaan aiotaan tehdä aktii-
vipuistoja, kaikille avoimia matalan kynnyksen 
liikuntapaikkoja. Ensimmäisenä on vuorossa 
Kuusankoski, jonka urheilupuiston kehittä-
misen vaihtoehtoiset mallit – koko perheen 
aktiivipuisto, luonnonläheinen virkistyskeidas 
ja monipuolinen urheilukeskus – ovat 9.6. lii-
kunta- ja kulttuurilautakunnassa. Puistoja on 
kaavailtu myös Valkealaan ja Myllykoskelle tai 
Inkeroinen–Anjala-alueelle. 
Lue lisää: kouvola.fi/aktiivipuistot

Kuusankosken urheilupuiston kehittämissuunnitelman kuvitusta. Kuva: Teemu Rantanen.

Kirjastosta tilaa moneen käyttöön
Kirjastojen tiloja voi varata muun muassa 
ryhmätyöskentelyyn, opiskeluun, luentoihin, 
näyttelyihin ja pianonsoittoon. Tämä onnis-
tuu nyt uudella Varaamo-palvelulla, josta 
näet tilojen varaustilanteen ja vapaat ajat, 
joihin voit tehdä varauksen. Kirjastosta ote-

taan yhteyttä maksullisten tilojen varaajaan 
varauksen vahvistamiseksi. 

Varaajan tulee noudattaa tapahtumahetkel-
lä voimassaolevia koronarajoituksia. 
Lue lisää: varaamo.kouvola.fi

Säätiöstä tukea
yrittäjyyteen
Yrittäjä Raino Kukkonen on perustanut säätiön 
tukemaan yritystoimintaa Kouvolassa.  

Raino Kukkosen 70-vuotissäätiö jakaa stipen-
dejä yrittäjähenkisille opiskelijoille sekä myöntää 
avustuksia alueella toimiville yrittäjille ja palkin-
toja innovatiivisille, työpaikkoja luoville yrittäjille.

Säätiö myöntää tukea myös nuorten liikunnal-
liseen harrastustoimintaan. Lisäksi se edistää 
keksintötoimintaa, joka on hyödyksi alueen yri-
tyksille ja vahvistaa niiden kilpailukykyä.

Säätiön yhteistyötahona on Kouvola Inno-
vation Oy.                               
Lue lisää: raino.fi

Raino Kukkonen haluaa kannustaa 
erityisesti nuoria yrittäjyyteen.

Kesäisiä tilastolukuja Kouvolasta

7795 
kesämökkiä

250 000 
iloista huvittelijaa Tykkimäellä

737 tuntia 
auringonpaistetta kesä-elokuussa

 Ilmatieteenlaitos, aurinkopaistetuntien summa 
keskimäärin kesä-elokuussa ajalla 1981-2010, 

Kouvola Utti Lentokenttä

 
Kesätekemistä 
aluetoimikunnan 
esitteestä
Kuusankoski–Jaala-aluetoimikunta on koos-
tanut esitteen alueensa maksuttomista har-
rasteista, palveluista ja tapahtumista. Muka-
na on tietoa muun muassa luontopoluista, 
liikunta-, nuoriso- ja kirjastopalveluista, ka-
lastuksesta, Kouvola-kaveritoiminnasta, 
Kymsoten, seurakunnan ja yhdistysten toi-
minnasta sekä kansalaisopiston ja kesäyli-
opiston tarjonnasta.

Aluetoimikunta on järjestämässä myös 
Kuusankoski 100 -juhlavuoden aktiviteetteja. 
Juhlavuodelle on tehty oma verkkosivunsa, 
jolta löytyy teemaan liittyvä runsas tapahtu-
matarjonta.
Lue lisää: kouvola.fi/maksuttomatpalvelut
kouvola.fi/kuusankoski100
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LYHYESTI

Liikennepuistossa 
kruisaillaan 
7.8. asti
Lapsiperheiden suosima liikennepuisto pal-
velee Kouvolan keskustan Jaakonpuistossa 
koko kesän. Puisto on avoinna ti–pe 10–17 
ja la 10–14 aina 7. elokuuta asti. 

Liikennepuiston ohjaajat jakavat ajovuorot, 
opastavat lapsia autojen käytössä ja kerto-
vat liikennesäännöistä. Lapset ovat kuitenkin 
aina vanhempien tai heitä tuovien aikuisten 
vastuulla. 

Liikennepuiston yhteydessä on wc ja uu-
sittu leikkipaikka. 

Kaupunkipyöriä 
käytössä jo 70
Oranssit kaupunkipyörät ovat piristäneet 
Kouvolan katukuvaa vuodesta 2018. Tänä 
kesänä niitä on käytössä 70, joista 60 pe-
ruskaupunkipyöriä ja 10 sähköpyöriä. 

Sähköpyörät on tarkoitettu Voikkaan Virta-
kiven sataman ja Kuusankosken keskustan 
sekä kauppakeskus Veturin väliseen ajoon. 
Kaupunkipyöräpysäkkejä löytyy myös Kou-
volan matkakeskuksesta, Tykkimäen Sau-
nalta ja Tykkimäen Huvipuiston portilta, Pris-
ma-keskuksesta, XAMK:n Kasarminmäen 
kampukselta ja asuinalueilta.

Pyörillä pääsee vaivattomasti palveluihin, 
liikuntapaikoille ja kulttuuririentoihin sekä 
Salpausselän ja Kymijoen maisemiin.
Ohjeet ja pysäkkikartasto: kaakau.fi/kouvola

Keskustelu- ja 
neuvontapuhelin 
palvelee
Oletko vailla juttukaveria tai kaipaatko neu-
voja korona-aikaan? Soita kaupungin keskus-
telu- ja neuvontapuhelimeen, joka palvelee 
numerossa 020 615 1266 maanantaista 
perjantaihin kello 9–14.

Puhelimeen vastaa kaupungin yhteisö-
palveluiden työntekijä, jolta saa tietoa esi-
merkiksi kauppojen ja apteekkien kotiin-
kuljetuspalvelusta. Hän auttaa tarvittaessa 
myös vaikkapa verkkokauppatilauksen te-
kemisessä.

Voit myös lähettää sähköpostia osoittee-
seen kouvola.osallisuus@kouvola.fi

 

Virkistystä 
metsästä
Kouvolassa on 11 kaupungin ylläpitämää 
omaleimaista ja vaihtelevaa luontopolkua. 
Ne tarjoavat helposti saavutettavia elämyk-
siä arkeen.

Osa luontopoluista kuuluu rakenteilla ole-
vaan Kymijoen rantareittiin, josta on viimeksi 
kunnostettu osuudet Korian sillat  – Alakylä ja 
Rantakulma –Niskala. Näistä ensimmäinen 
on esteetön välillä Korian sillat – Pyteränojan 
laavu.
Lue lisää: kouvola.fi/luontopolut

Uimaan!
Kouvolassa on kesällä 
tarjolla 13 yleistä 
uimarantaa, joiden 
vedenlaatua kaupungin 
terveysvalvonta seuraa. 
Rantakausi alkaa 
virallisesti 15. kesäkuu-
ta. Uimavalvontaa on 
Käyrälammen uimaran-
nalla 21.6.–15.8. 
Lue lisää: kouvola.fi/
uimarannat

Kun on siisti pesäkolo, 
kaikilla mukava olo!

Tule mukaan!

kouvola.fi/siistisiti
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Metsurinhommia ja 
viherrakentamista

 

Teksti: Harri Mannonen Kuva: Janne Lehtinen

”Vuonna 1982 tulin taloon, 22-vuotiaana. Puutarhahommiin 
tulin, ja aika nopeasti sain sahan käteen. Selkolan metsä-
koulun kävin työn ohessa 90-luvun alussa. Lapset olivat 
silloin pieniä.

Kaupungilla on kolme metsuria. Olemme puistometsu-
reita. Teemme siistimisiä ja harvennuksia sekä poistamme 
huonokuntoisia puita. Välillä käsissä on raivaussaha, välillä 
moottorisaha. Meidän työmme kestävät päivästä viikkoon. 
Isommat työt tehdään monitoimikoneilla.

Teen paljon muutakin kuin metsurinhommia. Teen vi-
herrakentamista. Me rakennamme ja muut hoitavat. Olen 
mukana myös katujen kunnossapidossa – aurausta ja hie-
koitusta.

Jään viimeistään kolmen vuoden päästä eläkkeelle. Sil-
loin en jää lehdelle soittelemaan. Metsästän, hiihdän, ylipää-
tään liikun luonnossa. Minulla on mökki Kainuun korvessa. 
Sinne mennään viimeinen sata metriä pitkospuita pitkin.

Paljon reissataan vaimon kanssa. Lastenlasten kanssa 
viihdyn. Niitä on kaksi kappaletta.”

Työpaikalla-sarjassa esitellään työ ja sen tekijä. Vuorossa 
on puistotyöntekijä Hannu Rämä. Hänet kuvattiin Hurman-
mäen leikkikentän viereinessä metsikössä Valkealassa.

 

Minulla on mökki 
Kainuun korvessa. 
Sinne mennään 
viimeinen sata 
metriä pitkospuita 
pitkin.
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Kouluverkko kestäväksi
Neljä syytä, joiden takia Kouvolan perus-
koulujen määrää vähennetään ja uusia kou-
luja rakennetaan.

 
Teksti: Harri Mannonen Kuvat: Janne Lehtinen

“Lähivuosien investoinnit Kouvolassa kes-
kittyvät pitkälti vuosille 2020–2027 painot-
tuvaan kouluverkon uudistamiseen.”

Näin todetaan Kouvolan kaupungin viime 
vuoden tilinpäätöksessä

Miksi uusien koulujen rakentamiseen 
käytetään yli sata miljoonaa euroa? Ja mik-
si peruskouluja on tulevaisuudessa entistä 
vähemmän?

Syistä kertoo Kouvolan sivistysjohtaja 
Veikko Niemi. Seuraavalla aukeamalla esitel-
lään lähivuosina rakennettavat uudet koulut.

 

1) OPPILASMÄÄRÄ LASKEE JYRKÄSTI 

– Ikävä kyllä oppilasmäärät laskevat Kou-
volassa oikeastaan kaikilla alueilla, etenkin 
maaseutualueilla, Veikko Niemi sanoo.

1990-luvun alussa nykyisen Kouvolan 
alueella syntyi yli tuhat lasta vuodessa.

Nyt peruskoulussa ovat vuosina 2005–13 
syntyneet. Noita ikäluokkia syntyi kaupungis-
sa 700–800 lasta.

Viime vuosina syntyneiden määrä on las-
kenut jyrkästi, paljon jyrkemmin kuin asukas-
luku. Viime vuonna syntyi enää 493 uutta 
kouvolalaista.

– Kouluverkko pitää rakentaa nyt niin, että 
se voi toimia pitkään.

 

Sarkolan vanha, vuonna 1957 
valmistunut koulu on purettu, ja 
sen tilalle rakennetaan uutta.
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2) KOULUVERKKO ON OLLUT TIHEÄ

Kesken koulujen lukuvuotta 2008–09 kuusi 
kuntaa yhdistyi Kouvolaksi. Vanhoilta kunnil-
ta siirtyi uudelle kaupungille 48 peruskoulua.

Kouluverkko oli alun perinkin tarpeettoman 
tiheä.

– Kukin kunta oli rakentanut kouluja vain 
oman kunnan oppilaille katsomatta, missä 
muiden kuntien kouluja oli, sivistysjohtaja 
Veikko Niemi sanoo.

– Entisaikaan kunnat saivat aina auto-
maattisesti valtionavustusta koulun raken-
tamiseen. Sen avulla oli helppo rakentaa.

Kouvolassa on nyt 34 peruskoulua. Lähi-
vuosina määrä laskee valtuuston päätösten 
mukaisesti näillä näkymin 19:een. Veikko 
Niemen mukaan se ei kiihdytä kaupungin 
asukasmäärän laskua.

– Pelkästään kouluilla tänne ei houkutella 
väkeä. Ensin pitää saada tänne lisää työpaik-
koja ja sitä kautta lisää lapsia.

 

3) RAKENNUKSET OVAT VANHOJA

Uusia koulurakennuksia on pakko rakentaa, 
koska vanhoista ei saa korjaamallakaan 
käyttökelpoisia.

– 50-luvun koulut, joissa on käytäviä ja 
luokat molemmin puolin käytävää, eivät 
mahdollista tämän päivän moderneja oppi-
misympäristöjä, Veikko Niemi sanoo.

Teknisiä ongelmia on paljon: esteettö-
myys, ilmanvaihto, lämmitys ja informaatio-
tekniikka.

– Niitä rakennuksia olisi kallista – käytän-
nössä mahdotonta – muuttaa moderneiksi.

Kokonaan uusien koulurakennusten yhtey-
teen voidaan sijoittaa toimintoja, joita varten 
on aiemmin tarvittu erillisiä rakennuksia: ko-
koontumistiloja iltakäyttöä varten, kirjastoja 
ja Kymsoten perhekeskuspalveluja.

 

4) OPETUSTA VOIDAAN KEHITTÄÄ

– Valtakunnallisten suositusten mukaan me-
nemme yhtenäiseen peruskouluun, sivistys-
johtaja Veikko Niemi sanoo.

Kouvolan viidestä uudesta koulurakennuk-
sesta neljässä tulee toimimaan yhtenäiskoulu. 
Oppilaat käyvät koko peruskoulun ensimmäi-
sestä luokasta yhdeksänteen samassa koulus-
sa. Samalla koulujen koko kasvaa.

Siitä on monenlaista hyötyä.
– Kun perusopetus saadaan yhden katon alle, 

opettajat voivat tehdä enemmän yhteistyötä. 
Tiedonkulku toimii paremmin, Niemi sanoo.

– Kun opettajia on määrällisesti enemmän, 
he voivat erikoistua. Aineenopetusta voidaan 
viedä enemmän alakouluihin.

– Myös oppilaan kasvun ja oppimisen tuki 
toimii isossa yhtenäiskoulussa entistä tehok-
kaammin.
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Kouvola investoi 

Tulossa viisi uutta opinahjoa
 

Teksti: Harri Mannonen Kuvat: Janne Lehtinen, 
YIT Suomi Oy ja Linja Arkkitehdit

SARKOLAN KOULU

• Sarkolaan rakennetaan Sarkolan koululle 
uusi koulurakennus.

• Se sijaitsee samalla tontilla kuin purettu 
vanha koulu eli Toukotien ja Suomenkadun 
kulmassa.

• Kustannusarvio on 12 miljoonaa euroa.
• Rakentaminen alkoi maaliskuussa 2021.
• Koulu otetaan käyttöön elokuussa 2022.
• Siihen asti Sarkolan koulu toimii väistöti-

loissa entisessä Tornionmäen koulussa.

VALKEALAN MONITOIMITALO 

• Monitoimitaloon sijoitetaan Valkealan 
yhtenäiskoulu, esiopetus, vuoropäiväkoti, 
kirjasto, aluekeittiö sekä perhekeskus ja 
nuorisopalvelut.

• Yhtenäiskouluun yhdistetään Kirkonkylän 
koulu ja Valkealan yläkoulu.

• Monitoimitalo rakennetaan Kustaa III tien 
ja Likolammen väliin, osittain paikalle jos-
sa jo purettu kunnantalo ja kirjasto sijait-
sivat.

• Kustannusarvio on 29 miljoonaa euroa.
• Rakentaminen alkaa syksyllä 2021.
• Monitoimitalo otetaan käyttöön tammi-

kuussa 2024.
• Kirkonkylän koulu on purettu, ja koulu on 

toiminut konttikoulussa vuodesta 2017.
• Valkealan yläkoulusta pieni osa puretaan 

tänä kesänä. Suurin osa koulun tiloista jää 
käyttöön siksi ajaksi, kun monitoimitaloa 
rakennetaan.

• Rakentamisen aikana sekä ylä- että ala-
koulu voivat käyttää nykyisen Valkealan 
lukion tiloja. Lukion toiminta päättyy ke-
vätlukukauden 2021 lopussa.
 

INKEROISTEN YHTENÄISKOULU 

• Inkeroisten yhtenäiskoulun lisäksi raken-
nukseen sijoittuvat päiväkoti, kirjasto ja 
nuorisopalvelut.
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• Uuteen yhtenäiskouluun yhdistetään Inke-
roisten yhteiskoulu, Anjalan koulu ja Teh-
taanmäen koulu.

• Yhtenäiskoulu rakennetaan Yhteiskou-
luntielle samalle paikalle kuin nykyinen 
yhteiskoulu.

• Kustannusarvio on 28 miljoonaa euroa.
• Uuteen rakennukseen liitetään käytävällä 

nykyisen yhteiskoulun laajennusosa, joka 
siis säilytetään. Siinä on käsityö- ja koti-
taloustiloja.

• Muut nykyiset koulurakennukset puretaan. 
Entinen lukiorakennus säilytetään väistöti-
lana vuoteen 2024.

• Uudisrakentaminen alkaa keväällä 2022.
• Inkeroisten yhteiskoulun yläkoulu siirtyy 

väistötiloihin Anjalankosken entisen lukion 
rakennukseen.

• Yhteiskoulun alakoululaiset menevät Teh-
taanmäen koulun tiloihin.

• Anjalan koulu siirtyy väistötiloihin Ummel-
joen jo lakkautettuun kouluun.

• Inkeroisten yhtenäiskoulu otetaan käyttöön 
elokuussa 2024.
 

KUUSANKOSKEN YHTENÄISKOULU

• Yhtenäiskouluun yhdistetään Naukion yhte-
näiskoulu, Hirvelän koulu, Pilkanmaan koulu 
ja Kymintehtaan koulun yläkouluopetus. Li-
säksi sinne sijoitetaan osa Tähteenkadun 
koulun opetusta.

• Kustannusarvio on 18 miljoonaa euroa.
• Uusi koulu rakennetaan Naukion yhtenäis-

koulun viereiselle tontille Uimahallintielle. 
Koulun viereen tulee päiväkoti.

• Rakentaminen ei aiheuta siirtymistä väistöti-
loihin. Yhdistettävät koulut toimivat nykyisis-
sä tiloissaan, kunnes uusi koulu on valmis. 
Sen jälkeen Naukion yhtenäiskoulu puretaan.

• Yhtenäiskoulun rakentaminen alkaa vuon-
na 2022

• Uusi koulu otetaan käyttöön vuonna 2025.
 

KOUVOLAN KESKUSTAN    
YHTENÄISKOULU 

• Yhtenäiskouluun yhdistetään Kaunisnur-
men koulu, Kouvolan yhteiskoulu, Urheilu-
puiston koulu ja Carea-koulu.

• Kustannusarvio on 25 miljoonaa euroa.
• Kasvatus- ja opetuslautakunta käsitteli 26. 

toukokuuta kokouksessaan koulun raken-
nuspaikkaa. Kasvatus- ja opetusjohtajan 
esityksenä oli Marjoniemi. Tämän lehden 
painoonmenoon mennessä ei ollut tie-
dossa, mitä lautakunta päättää koulun 
sijainnista.

• Väistötilojen tarve riippuu yhtenäiskoulun 
sijoituspaikasta.

• Yhtenäiskoulun rakentaminen alkaa vuon-
na 2022.

• Se otetaan käyttöön vuonna 2025.
 

Lue lisää: kouvola.fi/kouluinvestoinnit

Havainnekuva vuonna 2024 
valmistuvasta Valkealan 
monitoimitalosta.
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Sisälläkin 
saa juosta
Teksti: Harri Mannonen Kuvat:Janne Lehtinen

Kouvolan varhaiskasvatuksessa ediste-
tään lasten liikkumista. Välillä asialla on 
dinosaurus.

– Minä olen ollut jo lehdessä, Jarno sanoo.
Ollaan Mäyränkorven päiväkodin pihan 

nurkassa. Eskariryhmässä on seitsemän 
lasta, kaikki poikia, ja he hyppelevät ja tasa-
painoilevat kivillä ja kiinteillä pölleillä.

Jarno Kekkonen ja Pyry Mäkinen ovat py-
sähtyneet antamaan haastattelua.

Missä lehdessä olet ollut, Jarno?
– En muista missä. Nyt pääsen toista ker-

taa.
– Minä pääsen ekaa kertaa, Pyry sanoo 

vierestä.
Mennään aamupäivää, ja ohjelmassa on 

vapaata leikkiä. Vähän ajan päästä alkaa 
mustekalaleikki, jota ohjaa Elina eli varhais-
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kasvatuksen opettaja Elina Hokkanen.
Kun on Pyryn vuoro olla mustekala, hän 

seisoo keskellä leikkialuetta, joka on rajattu 
salibandymailoin, ja huutaa:

– Kuka pelkää mustekalaa?
Kukaan ei näytä pelkäävän, vaikka leikissä 

on eskaripoikien lisäksi mukana pienempiä 
lapsia. Kaikki lähtevät juoksuun.

Se on Kouvolan kaupungin varhaiskas-
vatuksen tavoitteiden mukainen ratkaisu. 
Tavoitteena on lisätä lasten jokapäiväistä 
liikkumista.

SISÄLLÄ JUOSTAAN,   
TALVELLA HIIHDETÄÄN

– Sisälläkin on sallittua juosta, Elina Hokka-
nen kertoo.

– Lapset ovat tottuneet siihen. Mitään 
haavereita ei ole sattunut. Juokseminen on 
lapsen luontainen tapa liikkua.

Hokkanen on paitsi varhaiskasvatuksen 
opettaja myös Mäyränkorven päiväkodin 
verkostomuuveri eli liikuntavastaava.

– Päiväkodin käytävään on tehty kuvioita, 
joita pitkin voi esimerkiksi tasapainoilla, hän 
kertoo.

– Pihalla on hyvin tilaa. Metsässä käydään 
säännöllisesti retkeilemässä.

– Talvella meillä oli hiihtolatu päiväkodin 
takana olevalla puistoalueella. Ystävällinen 
lähiseudun mies veti moottorikelkalla ladut.

Eri päiväkotien muuverit palaveeraavat 
säännöllisesti.

– Sieltä saa ideoita, mitä muualla tehdään: 
“Ahaa, mekin voisimme kokeilla sitä”, Elina 
Hokkanen sanoo.

Päiväkodit kannustavat perheitä liikku-
maan yhdessä. Sen edistämiseksi esimer-
kiksi järjestetään erilaisia tapahtumia.

HANKKEIDEN POHJALTA   
PYSYVIÄ TOIMINTAMALLEJA

Kouvolan varhaiskasvatuksessa on edis-
tetty lasten liikkumista järjestelmällisesti jo 
pitkään.

– Ensimmäiset hankerahoitukset haettiin 
vuonna 2013. Silloin aloin kehittää varhais-
kasvatusikäisten lasten liikkumista päätoi-
misesti, kertoo Päivi Virtanen, työnimikkeel-
tään lasten liikkumisen asiantuntija.

Nyt lasten liikkumisen edistämiseksi on 
käynnissä kolmas kolmivuotinen hanke, ni-
meltään FenoMenoo.

– Olemme luoneet kaikista hankkeista toi-
mintamalleja, ja lasten liikkumista kehitetään 
kaikissa yksiköissä riippumatta hankerahoi-

tuksista, Päivi Virtanen sanoo.
FenoMenoo-hankkeen aikana on lisätty 

ulkoilun määrää ja hyödynnetty yksiköiden 
omien lähiympäristöjen liikkumismahdolli-
suuksia.

Helposti muistettava lasten liikkumisen 
edistäjä on Kouvolan kaupungin liikunta-
maskotti Kääkki-dinosaurus. Se esiintyy 
muun muassa YouTube-videoilla ja Kääkin 
vinkkikorteilla, joilla on ohjeita liikkumiseen.

– Viime aikoina Kääkki on kierrellyt paljon 
päiväkodeissa liikuttamassa lapsia.

MUSTEKALALEIKIN JÄLKEEN  
AJETAAN KOLMIPYÖRÄLLÄ

Mustekalaleikin jälkeen Mäyränkorven päi-
väkodissa pääsee ajamaan kolmipyöräisillä 
polkupyörillä. Eskarilaiset voivat kyyditä niillä 
pienempiä lapsia, mutta kaikki eivät mahdu 
ajamaan yhtä aikaa. 

Pyry Mäkinen ja Otto Turkia odottavat vuo-
roaan.

– Minä hajotan kävyn osiin, Pyry sanoo.
– Minä olen hajottanut jo, Otto sanoo.
– Mitä sinä oikein kirjoitat? Pyry kysyy.
Lehtjuttua varten kirjoitan ylös, mitä te 

sanotte.
– Asun Lapissa, Otto sanoo ja nauraa.
– Asun Kouvolassa, Pyry sanoo.

Ulkoilun määrää on 
lisätty ja hyödyn-
netty yksiköiden 
lähiympäristöjen 
mahdollisuuksia.

Mäyränkorven päiväkodin pihalta löytyy 
tekemistä Pyry Mäkiselle ja eskarikavereille.

Siiri Karjalainen (vasemmalla) ja Sofia Pohjoisaho 
keinuvat Mäyränkorven päiväkodin pihalla.
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Oppivelvollisuus 
laajenee

Tämän kevään ysit saavat syksyllä 
maksuttomat kirjat ja bussikyydit, 
mutta myös velvollisuuden opiskella.

Peruskoulun 9. luokan tänä keväänä päät-
tävät oppilaat ovat ensimmäinen ikäluok-
ka, jonka oppivelvollisuus kestää, kunnes 
he täyttävät 18 vuotta.

– Oppilaalla on velvollisuus hakeutua 
toisen asteen koulutukseen: ammatil-
lisiin opintoihin, lukioon, nivelvaiheen 
koulutukseen, kuten kymppiluokalle, tai 
kansanopistojen oppivelvollisille suun-
taamaan koulutukseen, koordinoiva opin-
to-ohjaaja Minna Tuukkanen Kouvolan 
kaupungilta kertoo.

Muutos tuo myönteistä: opinnoissa 
välttämättä tarvittavat kirjat ja muut tar-
vikkeet ovat oppivelvollisille maksutto-
mia. Kouvola myös tarjoaa toisen asteen 
opiskelijoille syksystä lähtien maksutto-
man joukkoliikenteen.

Lisäksi tulee velvollisuuksia.
– Nuoren on otettava opiskelupaikka 

vastaan ja suoritettava opinnot. Huolta-
jan on valvottava, että näin tapahtuu.

PÄIVYSTÄVÄ OPO NUPA-TALOLLA  
OHJAAMOSSA KESÄMAANANTAISIN

Ysit ovat hakeneet jatko-opiskelupaik-
koja yhteishaulla, jonka tulokset tulevat 
17.6.  Jos nuori ei saa opintopaikkaa, hä-
nen on otettava yhteys oman yläkoulun 
opinto-ohjaajaan. Myöhemmin kesällä 
voi mennä Ohjaamoon, jossa päivystävä 
opo neuvoo 28.6.–2.8. maanantaisin kel-
lo 13–16. Ohjaamo sijaitsee Nupa-talolla 
osoitteessa Kouvolankatu 28.

– Kaikille löytyy paikka syksyksi, Tuuk-
kanen kannustaa.

Jos haluaa vaihtaa oppilaitosta kesken 
opintojen, opintopaikasta toiseen on siir-
ryttävä saattaen vaihtaen, eli opintoihin 
ei saa tulla katkosta. Oppivelvollisuuden 
suorittamiseen voi hakea keskeytystä 
painavasta syystä, esimerkiksi pitkäai-
kaisen sairauden vuoksi.

Lisätietoja:
minna.tuukkanen@kouvola.fi
minedu.fi/kysymyksia-ja-vastauksia- 
oppivelvollisuudesta

Tuen kolmannella 
portaalla
– Ihan pienimmät oppilaat tulevat tänne 
kasvamaan ja kehittymään ja oppimaan 
koululaisen taitoja, sanoo sairaalakoulun 
erityisluokanopettaja Outi Pasi.

Teksti: Harri Mannonen Kuva: Janne Lehtinen

Kouvolan sairaalakoulu sijaitsee Kuusan-
koskella Sairaalanmäellä. Lapset ja nuo-
ret ovat sairaalakoulussa, koska he tarvit-
sevat erityistä tukea koulunkäyntiin. 

– Kaikilla sairaalakoulun oppilailla tulee 
olla psykiatrinen hoitosuhde. Jonkinlaista 
psyykkisen puolen pulmaa heillä siis on, 

sanoo erityisluokanopettaja Outi Pasi. 
– Oppilaat ovat peruskouluikäisiä. 
Suomessa perusopetuksessa on käytössä 

kolmiportaisen tuen malli. Erityinen tuki on 
kaikkein kokonaisvaltaisinta tukea.

YLEISTÄ JA TEHOSTETTUA  
TUKEA YLEISOPETUKSESSA

Kolmiportaisen mallin kaksi alinta porrasta 
ovat yleinen ja tehostettu tuki. Niitä annetaan 
oppilaille yleisopetuksen yhteydessä.

Yleinen tuki voi olla esimerkiksi tukiopetus-
ta, oppilaanohjausta ja koulunkäynninohjaa-
jan apua.
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Jos koulu ei silti ota sujuakseen, oppilas 
alkaa saada tehostettua tukea. Se sisältää 
monia samoja elementtejä kuin yleinen tuki, 
mutta se räätälöidään oppilaalle yksilöllisesti.

Aluksi tehdään moniammatillisessa yh-
teistyössä pedagoginen arvio.

– Esimerkiksi opettajat, psykologi, kuraat-
tori ja erityisopettaja pohtivat yhdessä, miten 
lasta voidaan auttaa tässä tilanteessa, Pirjo 
Piiroinen sanoo. Hän on vs. opetuspalvelu-
päällikkö Kouvolan kaupungilla.

Pedagogisen arvion perusteella opettaja 
tai opettajat laativat oppilaalle oppimissuun-
nitelman.

SAIRAALAKOULU ON OSA   
TÄHTEENKADUN KOULUA

Tehostetusta tuesta oppilas saattaa palata 
yleisen tuen piiriin. Tai hän saattaa pysyä te-
hostetussa tuessa useita vuosia. Tai asiat 
saattavat kääntyä huonompaan. 

– Vaikka oppilas saa tehostettua tukea, 

hänen numeronsa laskevat, motivaatio on 
nolla ja ilmenee häiriökäyttäytymistä, Pirjo 
Piiroinen kuvailee. 

Silloin tehdään moniammatillisella yhteis-
työllä pedagoginen selvitys. Se on “kooste 
asiakirjoista, joissa yritetään kartoittaa, mit-
kä ne oppilaan ongelmat ovat”. 

Jos oppilas siirretään tuen kolmannelle 
portaalle eli erityisen tuen piiriin, hänelle 
laaditaan HOJKS. Se on “henkilökohtaisen 
opetuksen järjestämistä koskeva suunnitel-
ma”. Erityistä tukea annetaan yleisopetuksen 
yhteydessä tai oppilas siirtyy erityisryhmään. 

Erityisryhmiä on useimmissa peruskou-

luissa. Kaupunkitason erityisryhmiä on Ca-
rea-koulussa sekä Mansikkamäen, Viialan ja 
Tähteenkadun koulussa.

Sairaalakoulu on hallinnollisesti osa Täh-
teenkadun koulua.

– Työ sairaalakoulussa on henkilöstölle 
haastavaa, mutta myös erittäin tuloksellista 
ja palkitsevaa, rehtori Elise Antila sanoo.

Hän korostaa erityisesti lasten perheiden 
kanssa tehtävän yhteistyön merkitystä.

– Parhaimmillaan sairaalakoulujakson ai-
kana oppilas pääsee takaisin normaaleihin 
koulurutiineihin, oppii luottamaan itseensä, 
työskentelemään keskittyneesti ja päämää-
rätietoisesti sekä lopulta palaamaan omaan 
lähikouluunsa. 

NELJÄ ERITYISLUOKANOPETTAJAA, 
KUUSI KOULUNKÄYNNINOHJAAJAA

Sairaalakouluja on Suomessa 25. Kouvolan 
sairaalakoulu on Kymenlaakson ainoa.

Outi Pasin luokalla on oppilaita ekalta luo-
kalta kolmannelle.

– Ihan pienimmät oppilaat tulevat tänne 
kasvamaan ja kehittymään ja oppimaan kou-
lulaisen taitoja, hän sanoo.

– Siinä on paljon lapsia, joilla on kypsy-
mättömyyttä tunne-elämän taidoissa ja itse-
säätelytaidoissa. Heidän jaksonsa saattaa 
kestää kaksi tai kolme vuotta.

Sairaalakoulussa on neljä luokkaa, neljä 
erityisluokanopettajaa, kuusi koulunkäynni-
nohjaajaa ja 32 oppilaspaikkaa.

Oppilaan tarvetta erityiseen tukeen tar-
kastellaan tarvittaessa ja ainakin toisen ja 
kuudennen luokan päättyessä.

”MONET VAATIVAT   
JATKUVAA TSEMPPAAMISTA”

Erityisluokanopettaja Katri Porkka opettaa 
oppilaita kuudennelta yhdeksännelle luokalle.

– Yläkouluikäisillä painottuvat ahdistu-
neisuus, masennusoireilu, syömishäiriöt ja 
itsetuhoisuus hän sanoo. 

– Taustalla voi olla paljon koulupoissa-
oloja. 

Koulunkäynninohjaaja Henri Salminen on 
työskennellyt Kuusankosken sairaalakoulus-
sa vuodesta 2012.

– Koulunkäynninohjaajan työ täällä poikke-
aa hyvin paljon siitä, mitä työ voi olla muussa 
koulussa, hän sanoo.

– Sairaalakoulussa oppilailla on paljon 
erityisen vaativan tuen tarvetta. Monet tar-
vitsevat jatkuvaa tsemppaamista ja aikuisen 
asettamia rajoja.

Sairaalakouluja on 
Suomessa 25. 
Kouvolan sairaala-
koulu on Kymen-
laakson ainoa.

Sairaalakoulun henkilökuntaa yhteiskuvassa. 
Jutun haastateltavia ylärivissä: Katri Porkka 
toinen vasemmalta, Henri Salminen kolmas 
oikealta ja Outi Pasi oikealla.
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Äänestyspaikalla 
noudatetaan korona-
ohjeita: pidetään 
maskia, käytetään 
käsidesiä ja 
säilytetään turvaväli.

” 

Äänestä    
turvallisesti
Teksti: Harri Mannonen Kuvat: Oikeusministeriö, Kuntaliitto, Kouvolan kaupunki

Kuntavaaleissa valitaan päättäjät 
seuraavaksi vajaaksi neljäksi 
vuodeksi.

– Maan hallitus on todennut, että kun nou-
datetaan kaikkia ohjeita, äänestäminen on 
turvallista.

Näin sanoo kaupunginlakimies ja keskus-
vaalilautakunnan sihteeri Päivi Sandås. Hän 
vastaa kuntavaalien koronaturvallisuudesta 
Kouvolassa.

Kuntavaalien ennakkoäänestys on 26. tou-
kokuuta–8. kesäkuuta. Varsinainen vaalipäi-
vä on sunnuntai 13. kesäkuuta.

Koronaepidemian takia kuntavaaleja lykät-
tiin kahdella kuukaudella.

Kuntavaaleissa valitaan valtuusto, kunnan 
ylin päättävä elin. Vaalikausi on neljä vuotta.

Lykkäyksen takia nyt valittavat valtuustot 
istuvat kuitenkin vain 3 vuotta 10 kuukautta. 
Niiden kausi alkaa 1. elokuuta 2021 ja päät-
tyy 1. kesäkuuta 2025.

AUTOSSA EI SAA OLLA MUITA KUIN  
DRIVE-IN-ÄÄNESTÄJÄ

Yleensä Suomen vaaleissa ennakkoäänes-
tys kestää viikon, nyt kaksi viikkoa.

– Ei tule jonoja samalla tapaa kuin jos olisi 
ollut vain yksi viikko, kaupunginlakimies Päivi 
Sandås sanoo.

Muitakin muutoksia on tehty koronan ta-
kia.

Kouvolassa on lisätty ennakkoäänestys-
paikkojen määrää kolmella. Niitä on nyt 15. 
Lisäksi äänestysbussi kiertää kaupungissa.

Kaupungintalon parkkihallissa ääneste-

tään ulkotiloja vastaavissa oloissa. Parkki-
halliin äänestämään mennään kävellen.

Kouvolan jäähallin edustalla on drive-in-en-
nakkoäänestyspaikka, eli siellä voi äänestää 
nousematta ulos omasta autosta.

Äänestämisen aikana autossa saa kuiten-
kin olla vain yksi henkilö. Jos kyydissä on 
useampia, joko äänestäjän pitää tulla ulos 
äänestämään tai kaikkien muiden pitää 
nousta ulos.

KARANTEENISSA OLEVATKIN   
VOIVAT ÄÄNESTÄÄ

Jos äänioikeutettu on tartuntatautilääkärin 
määräämässä karanteenissa tai omaehtoi-
sessa karanteenissa, hän ei saa mennä ää-
nestyspaikalla sisään äänestämään.

Drive-in-ennakkoäänestys jäähallin edus-
talla on tässä tapauksessa hyvä vaihtoehto. 
Lisäksi:

– Jos on tartuntatautilääkärin määrää-
mässä karanteenissa, on oikeutettu kotiää-
nestykseen, Päivi Sandås sanoo.

Kotiäänestyksen ilmoittautumisaika on 
1.6. kello 16 mennessä. 

Myös monissa laitoksissa äänestetään en-
nakkoon. Kymenlaakson keskussairaalassa 

Kotkassa on yksi tällainen laitos.
Jos on tartuntatautilääkärin määräämäs-

sä karanteenissa varsinaisena vaalipäivänä 
ja haluaa äänestää, voi vaalipäivänä ennen 
kuin lähtee äänestyspaikkaan soittaa kes-
kusvaalilautakunnan numeroon ja kysyä 
mahdollisuutta äänestää. 

Myös äänestyspaikan ovessa tai jo pysä-
köintialueella on julisteessa puhelinnumero, 
johon soittamalla tavoittaa Kouvolan keskus-
vaalilautakunnan, joka välittää vaalilautakun-
nan puheenjohtajalle tiedon ulkona olevasta 
äänestäjästä.  

Vaalilautakunnan puheenjohtaja päättää, 
pystytäänkö äänestäminen järjestämään ul-
kona. Karanteenissa olevan tulee olla oireeton.

ÄÄNESTYSPAIKALLA KELPAA   
VÄLIAIKAINEN HENKILÖKORTTI

Äänestyspaikalla noudatetaan koronaohjei-
ta: pidetään maskia, käytetään käsidesiä ja 
säilytään turvaväli.

Mukaan otetaan henkilöllisyystodistus ja 
maski. Äänestäminen nopeutuu, jos äänes-
täjällä on mukana postitse saamasi ilmoitus 
äänioikeudesta. Oman kynän käyttäminen li-
sää koronaturvallisuutta.

Henkilöllisyystodistus on pakko olla mu-
kana. Todistukseksi käy “poliisin myöntämä 
henkilökortti, passi, ajokortti taikka vastaava 
kuvallinen asiakirja”.

Jos henkilöllisyystodistusta ei ole, polii-
silaitokselta voi hakea väliaikaista henkilö-
korttia äänestämistä varten. Itse kortti on 
maksuton, mutta sitä varten tarvitaan kaksi 
passikuvaa.
Lue lisää: kouvola.fi/vaalit
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Ennakkoäänestys 
Kouvolassa
• Ennakkoäänestys alkoi keskiviikkona 26. toukokuuta ja päättyy tiis-

taina 8. kesäkuuta.
• Ennakkoäänestyksessä kuka tahansa äänioikeutettu voi äänestää 

missä tahansa ennakkoäänestyspaikassa Kouvolassa tai Kouvolan 
ulkopuolella.

• Mennessäsi äänestämään ota mukaan henkilökortti, passi, ajokortti 
tai vastaava kuvallinen asiakirja.

• Ennakkoäänestyspaikat ovat auki hieman eri kellonaikoina.
• Kaikki Kouvolan ennakkoäänestyspaikat ovat kuitenkin auki joka 

päivä lukuun ottamatta Kääpälän koulun ennakkoäänestyspaikkaa 
ja äänestysbussia.

• Kääpälän koulun ennakkoäänestyspaikka on auki vain sunnuntaina 
6. kesäkuuta ja maanantaina 7. kesäkuuta.

• Ennakkoäänestyspaikkojen aukioloajat ja äänestysbussin aikataulu 
osoitteessa kouvola.fi/kouvolankaupunki/osallistu-ja-vaikuta/vaalit/
aanestys/

ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKAT KOUVOLASSA:
1. Kouvolan pääkirjasto (Salpausselänkatu 33)
2. Haanojan kirjasto (Tasankotie 6)
3. Kuusankoskitalo (Kymenlaaksonkatu 1)
4. Voikkaan entinen apteekki (Voikkaantie 3)
5. Inkeroisten kirjasto (Päätie 22)
6. Myllykosken kirjasto (Paperitehtaantie 10)
7. Valkealan kirjasto (Kustaa III tie 1)
8. Elimäen entinen kunnanvirasto (Vanhamaantie 17)
9. Korian kirjasto (Kyminasemantie 1 F)
10. Jaalan liike- ja toimitalo (Jaalantie 97)
11. Kauppakeskus Veturi (Tervasharjunkatu 1)
12. Lehdokin nuorisotalo (Madekuja 1)
13. Kaupungintalon pysäköintihalli (walk-in-ulkoäänestyspaikka)  

(Torikatu 10)
14. Kouvolan jäähallin edusta (drive-in-äänestyspaikka) (Topinkuja 1)
15. Kääpälän koulu (Töröntie 2)
16. Äänestysbussi

Äänestyspaikat 
vaalipäivänä

• Kuntavaalipäivä on sunnuntai 13. kesäkuuta.
• Kaikki äänestyspaikat ovat auki kello 9.00–20.00.
• Vaalipäivänä äänioikeutettu voi äänestää vain oman 

alueensa äänestyspaikassa.
• Se kerrotaan äänioikeusilmoituksessa, jonka kaikki 

äänioikeutetut saavat postitse.
• Oman äänestyspaikan voi tarkistaa myös Digi- ja 
 väestöviraston sivulla dvv.fi ja puhelinnumerossa 
 0800 9 4770.
• Mennessäsi äänestämään ota mukaan henkilökort-

ti, passi, ajokortti tai vastaava kuvallinen asiakirja.

KOUVOLAN ALUEET JA NIIDEN 
ÄÄNESTYSPAIKAT  VAALIPÄIVÄNÄ:

1. Keskusta-alue: Kouvolan pääkirjasto 
 (Salpausselänkatu 33)

2. Urheilupuisto: Kouvolan yhteislyseo 
 (Palomäenkatu 33)

3. Eskolanmäki: Kouvolan Aikuiskoulutuskeskus  
(Taitajantie 2 B)

4. Vahtero: Vahteron koulu (Voimakatu 1)

5. Tornionmäki: Sarkolan koulu 
 (entinen Tornionmäen koulu) (Hongistontie 4)

6. Lehtomäki: Lehdokin nuorisotalo (Madekuja 1)

7. Kymintehdas: Kymintehtaan koulu   
(Takaharjuntie 3)

8. Kuusankoski: Kuusankoskitalo    
(Kymenlaaksonkatu 1)

9. Maunuksela-Keltti: Mäkikylän palvelukeskus  
(Vanhainkodintie 12)

10. Naukio–Pilkanmaa: Tähteenkadun koulu   
(Tähteentie 38)

11. Voikkaa: Hirvelän koulu (Koululaisentie 15)

12. Anjala: Anjalatalo (Elimäentie 28)

13. Inkeroinen: Anjalankosken entinen lukio   
(Yhteiskouluntie 8)

14. Myllykoski: Saviniemen koulu (Kaarlontie 2)

15. Ummeljoki–Viiala: Viialan koulu (Opinpolku 5)

16. Sippola: Sippolan koulu (Sippolantie 15)

17. Pohjois-Valkeala: Kääpälän koulu (Töröntie 2)

18. Saarento–Jokela: Jokelan koulu (Lukutie 1)

19. Utti: Utin koulu (Opintie 1)

20. Valkeala: Valkealan lukio (Lukionkaari 8)

21. Elimäki: Elimäen entinen kunnanvirasto   
(Vanhamaantie 17)

22. Koria: Korian monitoimitalo (Kyntäjäntie 9)

23. Jaala: Jaalan liike- ja toimitalo (Jaalantie 97)



18

Mistä valtuutetut 
päättävät
• Kuntavaaleissa valitaan valtuutetut Suomen kuntien valtuustoihin.
• Valtuustolla on kunnassa ylin päätösvalta. Se vastaa kunnan strategiasta, 

taloudesta ja toiminnasta.
• Kaupungin tulee järjestää asukkaille ne peruspalvelut, jotka laki määrää.
• Kouvolan valtuustoon valitaan tämän vuoden vaaleissa 59 valtuutettua.
• Kaupunginvaltuusto valitsee kaupunginhallituksen ja lautakunnat.
• Hallitus johtaa kaupungin toimintaa valtuuston alaisena.
• Lautakunnat suunnittelevat ja valvovat vastuualueensa palveluja.
• Kouvolan kaupungin tuottamia palveluja ovat muun muassa perusopetus, 

lukiokoulutus, varhaiskasvatus ja kirjastopalvelut.
• Lisäksi kaupungin vastuulla on muun muassa kaavoitus sekä teiden ja 

muun infrastruktuurin rakennuttaminen.
• Kaupunki tuottaa palveluja myös kuntayhtymien ja tytäryhtiöiden kautta.
 Valtuusto päättää omistajaohjauksen periaatteista.
• Kouvola kuuluu kuntayhtymä Kymsoteen, joka tuottaa sosiaali- ja terveys-

palvelut Kymenlaakson kunnille.
• Kouvolan kaupunki omistaa kokonaan muun muassa KSS Energia Oy:n, 

Kouvolan Vesi Oy:n ja Kouvolan Teatteri Oy:n.

Valtuustoon pääsee 
vertailuluvulla

Kuntavaalien periaate on, että jokainen ääni 
on ääni sekä ehdokkaalle että hänen edus-
tamalleen ryhmittymälle.
Tämä periaate toteutuu neljässä vaiheessa.
1) Lasketaan kunkin ehdokkaan henkilökoh-
tainen äänimäärä.
2) Sen perusteella ehdokkaat asetetaan pa-
remmuusjärjestykseen kunkin ryhmittymän 
sisällä. 
3) Kunkin ryhmittymän kaikkien ehdokkaiden 
äänimäärä lasketaan yhteen.
4) Kullekin ehdokkaalle lasketaan henkilö-
kohtainen vertailuluku. Se on hänen ryhmit-
tymänsä äänimäärä jaettuna ehdokkaan si-
jaluvulla ryhmän paremmuusjärjestyksessä.

Valtuustoon pääsevät ne ehdokkaat, joiden 
vertailuluku on suurin.

KUVITTEELLINEN ESIMERKKI

Otetaan kuvitteellinen esimerkki.
Ryhmittymä A:n ehdokkaat saavat yhteen-
sä 600 ääntä, ryhmittymä B:n ehdokkaat 
360 ja ryhmä C:n 250.
Ryhmittymä A:n parhaan ehdokkaan A1:n 
vertailuluku on 600 jaettuna yhdellä eli 600. 
Toiseksi parhaan ehdokkaan A2:n vertailu-
luku on 600/2 = 300. Ja niin edelleen.
Vertailulukujen perusteella parhaat ehdok-
kaat asettuvat tällaiseen järjestykseen.
1. A1: 600/1 = 600
2. B1: 360/1 = 360
3. A2: 600/2 = 300
4. C1: 250/1 = 250
5. A3: 600/3 = 200
6. B2: 380/2 = 180
7. A4: 600/4 = 150
8. C2: 250/2 = 125

Lähteitä: vm.fi, vaalit.fi, kuntaliitto.fi, 
kouvola.fi, suomi.fi.
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Junakoot kasvavat 
– RR-terminaalia tarvitaan

Teksti: Tarja Hurtta Kuvat: Kouvolan kaupunki

Venäjän liikenteessä käytetään yleisesti 
hyvin pitkiä tavarajunia. Suomen valtio on 
kehittänyt Kaakkois-Suomessa tavara-
liikenteen rataverkkoa, jotta Venäjältä 
tulevien, yli 1100 metrin junien käsittely 
kokonaisena olisi mahdollista. Esimerkik-
si Vainikkalan raja-asemalla, jonka kautta 
suurin osa itärajan ylittävästä tavaralii-
kenteestä kulkee, on uudistusten jälkeen 
kuusi yli kilometrin pituista raidetta.

Valtio investoi myös Kouvola RRT:n rakenta-
miseen. Valmistuessaan pitkien junien rauta-
tie- ja maantieterminaali tarjoaa kilpailukykyi-
sen lastaus- ja purkupaikan operaattoreille.
– Kaakkois-Suomi on rataliikenteessä erityi-
sasemassa, sillä muualla Suomessa ei yli ki-
lometrin pituisilla junilla voi operoida. Lisäksi 
täällä junien akselipaino voi olla 25 tonnia, 
kun se yleisesti on 22,5 tonnia, Kouvola In-
novationin liikenne- ja infra-asiantuntija Timo 
Pöntinen sanoo.

TEHOKKUUTTA KOKONAISENA   
KÄSITTELYSTÄ

Suuret junakoot nostavat kuljetuskapasiteet-
tia. Pituuden tuomaa hyötyä syövät kuitenkin 
vaihtotyöt ja junien pilkkominen pienemmiksi 
vaunuryhmiksi operointia varten.

– Junat pilkotaan usein esimerkiksi kahden-
sadan metrin pätkiin, jotta niitä voidaan käsi-
tellä. Pilkkominen voi tapahtua kaukana las-
tauspaikasta. Tämä aiheuttaa edestakaista 
liikennettä, ylimääräistä työtä, kustannuksia 
ja se on aikaa vievää, RRT-projektipäällikkö 
Tero Valtonen toteaa.
– RRT-alueella pitkän junan lastaus tai pur-
ku kokonaisena voi tapahtua muutamassa 
tunnissa.

TERMINAALIN RAKENTAMINEN   
PUOLIVÄLISSÄ

RR-terminaalin rakentaminen on edennyt 
aikataulussa. Lähes puolet terminaalista 
on valmiina. Kustannuksia on säästetty 
hyödyntämällä terminaalin rakentamisessa 
syntynyttä ylijäämämaata. Painopenkeret-
tä on purettu ja louhetta murskattu teiden 
rakennusaineeksi sekä siirretty painoksi ter-
minaalin vieressä olevien logistiikkatonttien 
maan tiivistämiseen. Tontit ja terminaali ovat 
otettavissa käyttöön vuoden 2023 alussa.
– Yritykset tarvitsevat valmiita tontteja ra-
dan läheisyydestä, hyvien kulkuyhteyksien 
varrelta. Kukaan ei tule peltomaalle eikä 
perusta varastoa, jos liikenneyhteydet eivät 
tue bisnestä. RR-terminaalilta pääsee myös 
kumipyörillä kaikkiin suuntiin – sijainti on 
logistiikkatoiminnoille erinomainen, Tero 
Valtonen painottaa.

Euroopassa junien pituus on 400-
600 metriä ja enimmillään 740 
metriä. Suomessa yleinen tavaraju-
nan pituus on 400-740 metriä. Vain 
Kaakkois-Suomen rataverkolla liikkuu 
yli kilometrin pituisia junia. Ne ovat 
tulevaisuudessa tarpeen, sillä tava-
raliikenteen suurimmat rahtimäärät 
liikkuvat väleillä Kotka–Kouvola ja 
Kouvola–Vainikkala.

Lähde: Väylä / Tavaraliikenteen 
kuljetusvirrat 2020.
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Kouvolan joukkoliikenteestä  
tuli Koutsi
Kesä muuttaa bussien aikatauluja ja joita-
kin reittejä. Myös Kouvolan joukkoliiken-
teen nimi ja visuaalinen ilme uudistuvat.

 
Teksti: Minna Seppä Kuva: Jari Heikkilä

Kouvolan joukkoliikenne kehittää toimintaan-
sa. Osana tätä tehdään brändiuudistus, jos-
sa joukkoliikenne saa muun muassa uuden 
nimen ja visuaalisen ilmeen. Bussimatkaajia 
liikuttaa nyt Koutsi.

– Nimi valittiin kuntalaiskyselyssä ja -ää-
nestyksessä elo-syyskuussa. Mukana oli viisi 
kouvolalaisten joukkoliikenteelle keksimää 
nimeä. Koutsi sai 42 prosenttia annetuista 
äänistä, joukkoliikennepäällikkö Petri Vai-
nikka kertoo.

– Koutsi on helposti yhdistettävissä Kou-
volaan. Myös nimen linja-autoon ja valmen-
tamiseen liittyvät merkitykset tekevät siitä 
aktiiviseen kaupunkiimme sopivan.

Joukkoliikenteen uuden ilmeen mukainen 
logo ja värimaailma näkyvät ensimmäisenä 
esimerkiksi aikatauluvihkosessa ja sosiaa-
lisessa mediassa. Myöhemmin Kasarmin-
mäen punatiiltä ja Kymijoen sineä voi bon-
gata myös bussien kyljistä.

Kaupunki haluaa Koutsi-brändillä tehdä 
joukkoliikennettä tunnetummaksi ja lisätä 
sen käyttöä. Myös palvelutasoa ja matkus-
tajien saamaa tietoa, kuten reittiopasta ja 
näyttötauluja, kehitetään.

Työkaluna on syksyn aikana käyttöön otet-
tava matkustajatietojärjestelmä, jonka avulla 
voidaan reaaliaikaisesti seurata, missä bus-
sit kulkevat. Kertyvästä datasta on hyötyä.

– Pystymme rakentamaan toimivampia ai-
katauluja. Lisäksi matkustaja näkee sähköi-
sestä reittioppaasta sen, milloin hänen odot-
tamansa bussi on saapumassa pysäkille.

KESÄ MUUTTAA AIKATAULUJA

Kesäaikataulut ovat Kouvolan joukkoliiken-
teessä voimassa 7. kesäkuuta–9. elokuuta, 
ja löytyvät kaupungin verkkosivuilta osoit-
teesta kouvola.fi/bussiaikataulut. Painettua 
aikatauluvihkoa jaetaan Bussimatkatoimis-
tossa, paikallisliikenteen busseissa ja kirjas-
toissa.

Kesäaikataulu vaikuttaa eniten linjoihin 1, 12, 
15 sekä 4 ja 5:
· Linjalle 1 on lisätty Lapinmäen pysäkillä 
Voikkaantien ja Brejlinintien risteyksessä 

käyvien vuorojen määrää. Näin joukkoliiken-
ne tuo lähemmäs Virtakiven vierasvenesata-
maa. Kesäaikana Lapinmäelle kulkee arkisin 
seitsemän, lauantaisin kahdeksan ja sunnun-
taisin kuusi vuoroa.
·  Linja 12 kiertää kesäkaudella Tykkimäen hu-
vipuiston kautta silloin, kun huvipuisto on auki.
·  Verla–Repovesibussi eli linja 15 liikennöi 
kesäkauden. Linja ajaa viikonloppuisin kak-
si kertaa päivässä Verlaan ja Repoveden La-
pinsalmen portille ja takaisin. Reitti on sama 
kuin edelliskesinä, eli kulkee Kuusankosken 
ja Voikkaan kautta, mutta aikataulut ovat 
hiukan erilaiset. Jälkimmäinen paluuvuoro 
Repovedeltä lähtee nyt 25 minuuttia myö-
hemmin.
· Linjoilla 4 ja 5 on käytössä kesäajan aika-
taulut. Elimäellä linjan 4 kesäajalle on omat 
aikataulut, Valkealan linjalla 5 ajetaan kesä-
aikaan myös Repoveden kautta, toisin kuin 
talvella.
· Palvelulinja Anja liikennöi samoilla aika-
tauluilla kuin talvikaudellakin. Poikkeus: 
tiistaiaamun lähtöaika siirtyy puoli tuntia 
myöhemmäksi. Myös reittiä keskustassa 
on muutettu.

Muilla linjoilla voi olla pieniä muutoksia.

Mobiililippu 
on kätevä 

Kesän matkoille voi ostaa myös mobiililip-
puja puhelimen Waltti Mobiili -sovelluksella. 
Vaihtoehtoina ovat tavallista kertalippua 
edullisemmat kertaliput, 24 tuntia voimassa 
oleva vuorokausilippu ja 30 vuorokauden 
kausilippu.
Joukkoliikenne palvelee monin tavoin:
· Asiakaspalvelupiste Bussimatkatoimisto 
on 1.6. alkaen auki maanantaista perjantai-
hin kello 9–17.30.
· Ajantasaiset tiedot Kouvolan joukkoliiken-
teestä reittioppaasta kouvola.digitransit.fi 
ja Facebookista www.facebook.com/
· Waltti-kortin voi ladata ensisijaisesti  
netissä kauppa.waltti.fi.
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Vesillä toukokuusta 
lokakuuhun

Sulkualueelta löytyy 
myös kioski.

Kimolan kanavassa uitettiin puita 
vuosina 1966–2002. Nyt siinä kulkee 
venereitti. Kanavan ja sulun välissä on 
tunneli.

Kimolan kanava on ensimmäistä kertaa 
auki koko veneilykauden.

Teksti: Harri Mannonen Kuva: Sepeteus

Kimolan sulun ja kanavan kautta kulkeva 
venereitti avattiin liikenteelle viime vuonna 
3. elokuuta. Reitti yhdistää Kouvolan ja Päi-
jänteen.

– Viime kesä osoitti, että kiinnostusta 
Kimolan kanavaan on, Kouvolan kaupungin 
kehitysjohtaja Petteri Portaankorva sanoo.

– Elokuun alusta veneilykauden loppuun 
tehtiin noin 800 sulutusta. Tietysti siinä oli 
mukana odotettua uutuudenviehätystä.

Tänä vuonna sulku avattiin liikenteelle 
suunnitellusti toukokuun ensimmäisenä 
perjantaina eli 7. toukokuuta.

– Mikäli sääolosuhteet suosivat, voidaan 
kesän aikana päästä jopa puoleentoista tu-
hanteen sulutukseen, Portaankorva sanoo.

Kimolan kanava on yksi Kouvolan kaupun-
gin kärkihankkeista.

SULUTTAMINEN HOUKUTTELEE  
KATSOJIA KIMOLAAN

Tätä veneilykautta varten reittiä on kehitetty 
monin tavoin.

Yksi uutuus on risteilyaluksille tarkoitettu 
laituri, joka on rakennettu Virtakiven vieras-
venesatamaan Voikkaalle.

– Toivottavasti kesän koronatilanne sallii 
risteilyliikenteen, kehitysjohtaja Portaankor-
va sanoo.

– Uskon, että risteilyille ja yhdessäololle on 
patoutunutta kysyntää – lähdetään ihmisten 
ilmoille.

Suluttaminen kerää katselijoita Jaalan Ki-
molaan. Kävely-yhteyttä sulkualueen ja pysä-
köintialueen välillä on parannettu.

– Siellä on nyt turvallisempi ja helpompi 
liikkua, Portaankorva sanoo.

Sulkualueelta löytyy myös kioski.

KESKUSTELUA JA LISÄÄ   
NOPEUSRAJOITUSMERKKEJÄ

Viime syksynä käytiin julkista keskustelua 
veneiden nopeuksista uudella venereitillä. 
Puhuttiin kaahailusta.

– Talven aikana on keskusteltu laajas-
ti, miten kokonaisuutta tulisi kehittää. On 

kuunneltu mökkiläisiä ja veneilijöitä, Petteri 
Portaankorva sanoo.

– Nopeusrajoitusmerkkejä on lisätty. Sitä 
kautta saadaan lisää selkeyttä veneilijöille.

Kimolanlahdella nopeusrajoitusta on nos-
tettu 9 kilometristä 15 kilometriin tunnissa. 
Pyhäjärven lahti sijaitsee Kimolanlahden sil-
lan ja kanavan välissä.

Kanavassa nopeusrajoitus on edelleen 9 
kilometriä tunnissa.

Nopeusrajoitukset on merkitty maastoon.

Lue lisää: kouvola.fi/kimolankanava

Kimolan 
sulun 
aukioloajat

Toukokuu: Joka päivä klo 7–21.
Kesä–elokuu: Joka päivä klo 7–24.
Syyskuu: Ma–to klo 7–18, pe–su klo 7–21.
Lokakuu: Ma–ti suljettu, ke–su klo 7–17.

” 
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Kotona Kontulassa ja Rämälässä

– Minulla on niin paljon sarkaa kynnet-
tynä, että jään pois, sanoo Tuomo Pulsa, 
vapaa-ajanasukastoimikunnan pitkäaikai-
nen jäsen.

Teksti ja kuva: Harri Mannonen

Valkealan Rämälästä löytyy mökkitieltä kyltti, 
jossa lukee “Suur-Tamminiemi”.

Se on Tuomo ja Anneli Pulsan mökkikiin-
teistön nimi, joka viittaa paitsi tontilla kas-
vaviin tammiin, myös Suomen presidentin 
entiseen edustusasuntoon.

– Ajateltiin, että kun Kekkosella oli Tam-
miniemi, meillä pitää olla Suur-Tamminiemi, 
Tuomo Pulsa sanoo.

Hän on ollut Kouvolan vapaa-ajanasukas-
toimikunnan jäsen vuodesta 2009, nykyisen 
kaupungin alusta asti.

MÖKKI KOTITILAN MAILLE  
SANKKAAN METSÄÄN

Pulsat ovat asuneet kohta puoli vuosisataa 
Helsingissä, mutta Tuomo on kotoisin Rä-
mälästä.

– Nämä ovat kotitilan maita. Aikanaan 
on lohkottu kolmelle sisarukselle tontit, hän 
kertoo.

– Vuonna 73 aloitettiin rakentaminen ja 
vuonna 74 valmistui, Anneli Pulsa sanoo.

– Tämä on Korialta vanhan maalaistalon 
yläkerran kolmasosa. Se oli iso komea talo, 
kuten tästä voi päätellä, Tuomo Pulsa sanoo.

Hän on entinen sähköteknikko. Anneli Pul-
sa on kotitalousopettaja, joka teki työuransa 
ruokatoimittajana.

Alun perin Suur-Tamminiemi oli sankkaa 
metsää Vanumaanlammen rannalle. Vuo-
sien mittaan Pulsat ovat rakentaneet ison 

puutarhan. Lajeja ja lajikkeita on enemmän 
kuin monen kaupan vihannesosastolla.

EI KOVIN IHMEELLINEN   
VOI OLLA IHMEELLISTÄ

– Täällä kun ollaan, ajattelee, että ollaan ko-
tona, Anneli Pulsa sanoo.

– Kun ollaan Helsingissä, ajattelee, että 
ollaan kotona.

Pari vuotta sitten Pulsien asuintalossa 
Kontulassa tehtiin putkiremonttia. Sen takia 
he asuivat Rämälässä yhtä mittaa keväästä 
lähes jouluun.

– Kyllä se aika pimeä syksy oli. Moneen 
päivään ei nähty ketään, Anneli Pulsa sanoo.

Pariskunnalla on tytär, vävy ja kaksi lap-
senlasta.

– He olivat mökillä viime kesänä viikon. Teh-
tiin retkiä ympäristöön, Anneli Pulsa kertoo.



23

– Tytöt ovat vielä pieniä, Ava puolitoista 
vuotta ja Evelina kesäkuussa neljä. Ei siis tar-
vitse olla kovin ihmeellistä, että se on heille 
ihmeellistä.

KORONA ON PERUUTTANUT   
MONTA KOKOUSTA

Tuomo Pulsa kuului jo Valkealan kunnan va-
paa-ajanasukkaiden toimikuntaan. Uuden 

Kouvolan synnyttyä hän jatkoi vastaavassa 
toimikunnassa. 

– Olemme kokoontuneet vähintään kah-
desti vuodessa, mutta neljäkin kokousta on 
pidetty, hän kertoo.

– Keväisin on kokoonnuttu Helsingissä 
puutarhamessujen yhteydessä. Meitä on niin 
paljon Helsingistä.

Koronan takia tämän ja viime vuoden ai-
kana on pidetty yhteensä vain yksi kokous.

Pian päättyvä toimikausi on Tuomo Pulsan 
viimeinen vapaa-ajanasukastoimikunnassa.

– Olen ajatellut, että minulla on niin paljon 
sarkaa kynnettynä, että jään pois.

Tuomo ja Anneli Pulsan 
Suur-Tamminiemi sijaitsee 
Rämälässä Vanumaanlammen 
rannalla.

Vapaa-ajanasukas-
toimikunta   
lyhyesti
• Kouvolan vapaa-ajanasukastoimikunta 

edistää “yhteydenpitoa ja tiedonkulkua” 
Kouvolan kaupungin ja vapaa-ajan asuk-
kaiden välillä.

• Toimikunnan jäsenistä useimmat on valittu 
toimikuntaan Kouvolan Vapaa-Ajan Asuk-
kaat ry:n ehdokkaina.

• Valinnat vahvistaa kaupunginhallitus.

• Toimikuntaan kuuluu myös kolme Kouvolan 
kaupungin edustajaa.

• Toimikunnan toimikausi kestää yhden val-
tuustokauden

• Toimikunta voi järjestää tapahtumia, antaa 
lausuntoja, tehdä aloitteita ja tiedottaa.

• Facebook-ryhmä “Kouvolan mökkiläisten 
ilmoitustaulu” on perustettu nykyisen toi-
mikunnan aloitteesta.

• Toimikunta myös laatii vapaa-ajanasukas- 
ohjelman.

• Keväällä 2018 julkaistun ohjelman aiheita 
ovat muun muassa jätehuolto, kiinteistöve-
ro ja loma-asunnon muuttaminen vakitui-
seksi asunnoksi.

Lisätietoa:
kouvola.fi/vapastmk

Tuomo Pulsa 
kuului jo Valkealan 
kunnan vapaa-
ajanasukkaiden 
toimikuntaan.

” 
Suurimmat   
mökkikunnat
Suomen kunnat, joissa on eniten 
kesämökkejä. Kaikkiaan kesämökkejä 
on vähän yli puoli miljoonaa.  
Luvut vuodelta 2019.

1. Kuopio 10 847
2. Mikkeli 10 558
3. Parainen 8 904
4. Lohja 8 500
5. Savonlinna 8 492
6. Hämeenlinna 8 423
7. Kouvola 7 795

Lähde: stat.fi.

Kouvolassa edistetään myös
pysyvää ranta-asumista

 
Kouvolassa halutaan antaa entistä useammille mahdollisuus ympärivuotiseen ranta-asumi-
seen. Kaupungin tekniikan ja ympäristön toimialalla on meneillään hanke, jossa päivitetään 
tiettyjä vanhoja rantayleiskaavoja ja kaavoitetaan osaa ranta-alueista ensimmäistä kertaa.   

– Näillä yhteensä kolmella nyt suunnittelussa olevalla alueella mahdollistetaan merkittävä 
määrä lisää pysyvää ranta-asumista. Kaavoitusta tarkastellaan siten, että se sallii mahdol-
lisimman laajasti nykyisten loma-asuntojen ottamisen pysyvään asumiskäyttöön, tekninen 
johtaja Hannu Tylli sanoo.

Ympärivuotista ranta-asumisen lisäämistä tutkitaan kaavalla esimerkiksi Oravalan, Siikavan 
ja Kimolan kylissä. 

Pidemmän ajan tavoitteena on saada kaikki Kouvolan ranta-alueet kaavoitettua 2035 men-
nessä.

 
Lue lisää: kouvola.fi/ranta-asuminen
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Huolehdi 
ympäristöstäsi

PESE MATOT kaupungin matonpesu-
paikoilla tai tontillasi kuivalla maalla, ei 
rannassa. Kouvolassa on 19 matonpesu-
paikkaa, joissa on pesupöydät ja juokseva 
vesi sekä pääsääntöisesti mankeli ja 
kuivaustelineet. Matonpesupaikat ovat 
avoinna toukokuusta syyskuun puolivä-
liin. 
Lue lisää: kouvola.fi/matonpesupaikat

PUUNAA AUTOSI kuivalla maalla, äläkä 
esimerkiksi veneiden laskupaikalla, jotta 
pesuvedet eivät joudu suoraan vesistöön. 
Jos käytät liuottimia, hakeudu viralliselle 
autojen pesupaikalle. 
Lue lisää: kouvola.fi/ymparistonsuojelu-
maaraykset

LÖYTYYKÖ MÖKILTÄSI sisä-wc tai 
suihku? Tarkista kesäasuntosi jäteveden-
käsittelyjärjestelmän ajanmukaisuus. 
Lue lisää:  kouvola.fi/hajajatevedet

KÄSITTELE JA KOMPOSTOI puutarha-
jäte tontillasi. Näin ehkäiset vieraslajien 
leviämistä luontoon. 
Lue lisää: kouvola.fi/jatehuollonvalvonta, 
kouvola.fi/vieraslajit

HUOLEHDI VAHINKOELÄINTEN – esi-
merkiksi rottien ja haitallisten hyönteisten 
–  torjunnasta kiinteistössäsi. Neuvoja 
saat terveystarkastajilta ja käytännön 
apua asiaan erikoistuneilta yrityksiltä. Lue 
lisää: kouvola.fi/vahinkoelaimet

TIEDÄTKÖ, MITÄ JUOT? Kaivoveden 
laadun valvonta ja siitä aiheutuvat kus-
tannukset kuuluvat kaivon omistajalle. 
Yksityisten kotitalouksien käyttämän 
kaivoveden laatu tulisi tutkia kaivon 
valmistuttua ja tämän jälkeen vähintään 
3 vuoden välein. Vesi kannattaa tutkia 
myös, jos sen värissä, hajussa tai maussa 
havaitaan muutoksia. 
Lue lisää: kouvola.fi/talousvesi

Tukea tarjolla
lämmitysmuodon
vaihtajille 

 
 

Vanha maata vasten asennettu öljysäiliö on poistettu maaperästä.

Kun pientalon omistaja on luopunut 
öljylämmityksestä, maassa oleva 
öljysäiliö pitää kaivaa ylös. 

Teksti: Harri Mannonen Kuva: Tarja Asikainen, 
Päijät-Hämeen pelastuslaitos

Öljylämmitys on vähentynyt Suomessa no-
peasti. Silti öljyllä lämmitetään yhä yli 130 
000 pientaloa. Hallitusohjelman tavoite on, 
että öljylämmityksestä luovutaan kokonaan 
tämän vuosikymmenen kuluessa.

– Meille tulee yhteydenottoja jopa päivit-
täin, sanoo Kouvolan kaupungin ympäristö-
tarkastaja Marleena Naukkarinen.

– Ihan selkeästi ihmiset luopuvat öljyläm-
mityksestä. Avustukset toimivat houkutti-
mena.

EROON SEKÄ SÄILIÖSTÄ ETTÄ  
TÄYTTÖPUTKESTA

Kun öljylämmityksestä on luovuttu, öljysäi-
liö pitää puhdistuttaa ammattitaitoisella 
yrityksellä. Jos säiliö on maassa, se pitää 
pääsääntöisesti kaivaa ylös puhdistuksen 
jälkeen. Poikkeuksiakin on.

Puhdistettu säiliö voidaan jättää maahan, 
jos sen poistosta aiheutuu sortumavaara 
rakennukselle – eli että säiliö on niin lähellä 
rakennusta. Toinen peruste on, että poistos-
ta aiheutuisi kohtuutonta vahinkoa muulle 
omaisuudelle.

– Esimerkiksi jos säiliön päällä on pinnoi-
tettu tie tai parkkipaikka tai säiliön kannal-
ta hankalasti sijoitetut johdot tai putkistot, 
ympäristötarkastaja Naukkarinen tarkentaa.

– Maahan jätettävä säiliö on puhdistami-
sen jälkeen täytettävä huolellisesti hiekalla. 
Näin ehkäistään pihamaan sortuminen säili-
ön kohdalla, jos säiliö ajan kanssa haurastuu 
ja menee rikki maan alla.

Jos säiliön nostamisen jälkeen paljastuu, 

että maaperään on valunut öljyä, pitää ottaa 
yhteys kaupungin ympäristönsuojeluun. Vuo-
don laajuus on tutkittava.

Säiliön täyttöputki kannattaa poistaa, jotta 
vahinkotäytöiltä vältytään. Muuten väärään 
osoitteeseen eksynyt säiliöauto saattaa al-
kaa täyttää säiliötä, jota ei enää ole.

– Sitten on kaksituhatta litraa öljyä kellaris-
sa tai maassa, Naukkarinen sanoo.

TUKEA VOI HAKEA ARA:LTA TAI   
PIRKANMAAN ELY-KESKUKSELTA

Valtio haluaa öljylämmityksen vähenevän, 
koska se on ilmastolle poikkeuksellisen hai-
tallinen lämmitysmuoto.

Pientalojen omistajat voivat hakea avus-
tusta nimenomaisesti öljylämmityksestä luo-
pumiseen. Avustusta haetaan Pirkanmaan 
ELY-keskuksesta. Maksimimäärä on 4000 
euroa.

Avustuksen saamisen ehto on, että öljysäi-
liö on poistettu käytöstä määräysten mukai-
sesti. Siitä pitää olla kirjallinen dokumentti.

Lämmitysmuodon vaihtamiseen voi ha-
kea myös energia-avustusta. Sitä myöntää 
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselta 
ARA. Korkeintaan 6000 euron energia-avus-
tus on tarkoitettu remontteihin, jotka paran-
tavat rakennuksen energiatehokkuutta.

Myös verotuksen kotitalousvähennys on 
mahdollinen tapa pienentää lämmitystavan 
vaihtamisesta koituvia kuluja.

Lisätietoa:
ara.fi/energia-avustus
ely-keskus.fi/oljylammityksen-vaihtajalle
kouvola.fi/ajankohtaiset/pientalon-oljy-
lammityksesta-luopumiseen-on-saata-
vissa-avustusta/
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Pölyttäjien perässä 
tulevat linnut
Paahdepihakokeilussa luonnon   
monimuotoisuutta edistetään koulujen   
ja päiväkotien karuilla pihoilla.

Teksti: Harri Mannonen 
Kuvat: Anni Kiviniemi, Petri Parkko 

Kouvolassa on käynnissä paahdepihako-
keilu. Koulujen ja päiväkotien kuivia pihoja 
tehdään viihtyisämmiksi kylvämällä niille 
kasveja, jotka viihtyvät karuissa oloissa: kan-
gasajuruohoa, keltamaitetta ja ketoneilikkaa.

– Tavallisia Suomen luonnon lajeja, mutta 
harvinaiseksi käyneitä, sanoo kaupungin ym-
päristöasiantuntija Timo Martikainen.

Paahdepihakokeilu liittyi valtakunnalliseen 
Sitra Lab 2 -koulutusohjelmaan.

Sitra on Suomen itsenäisyyden juhlarahas-
to. Sitra Lab 2:n tavoite oli etsiä “luonnosta 
ratkaisuja kaupungistumisen haasteisiin”.

Vielä tänä vuonna paahdepihakokeilun pi-
hat eivät ole parhaimmillaan.

– Pari–kolme vuotta pitää varata, että 
muutosta tulee näkyviin, Martikainen sanoo.

– Pitää antaa luonnolle aikaa.

TERVEYTTÄ, OPPIMISTA    
JA MONIMUOTOISUUTTA

Paahdepihakokeilulla on kolmenlaisia tavoit-
teita. Ne liittyvät terveyteen, oppimiseen ja 
luonnon monimuotoisuuteen.

Lähiympäristön kasvien moninaisuus li-
sää lasten ja nuorten monipuolista luonto-
kosketusta. Se edistää terveyttä.

– Yksipuolinen luontokosketus on selväs-
ti vaikuttava tekijä allergiassa ja astmassa, 
jopa diabeteksessa.

– Toki monet muutkin seikat vaikuttavat. 
Sekä varhaiskasvatuksessa että perus-

opetuksessa halutaan edistää kestävää 
kehitystä ja käyttää oppimisessa erilaisia 
työtapoja. Pihan kasviston lisääminen aut-
taa tässä.

Keskeistä on myös säilyttää luonnon mo-
nimuotoisuutta.

– Perinteisesti on ajateltu, että se säilyy 
luonnonsuojelualueilla, mutta eihän se niin 
ole. Ne ovat vain pieni osa Suomen pin-
ta-alasta.

TAVALLISETKIN KASVIT    
TUOVAT RIKKAUTTA

Timo Martikainen toivoo, että paahdepiha-
kokeilu leviäisi Kouvolassa.

– Että ihmiset innostuisivat tekemään 
sitä omilla pihoillaan. Että siitä tulisi yhtei-
nen asia.

Hän luettelee lisää karuihin oloihin sopivia 
kasveja: suolaheinä, ahdekaunokki, päivän-
kakkara, ruusuruoho. Rehevämmille pihoille 
löytyy niille sopivia kasveja.

– Ei kasvien tarvitse olla erikoisia. Ne tuo-
vat kuitenkin luonnonrikkautta, hän sanoo.

– Jokaiselle kasvilajille on erikoistuneita 
pölyttäjiä. Eli mitä monipuolisempi kattaus 
on kasveja, sitä monipuolisemmin on perho-
sia ja muita selkärangattomia.

–Ja niiden perässä tulee tietysti lintuja.

PAAHDEPIHAKOKEILUSSA MUKANA:
• Mansikkamäen koulu
• Urheilupuiston koulu
• Voikkaan koulu
• Jaakonpuiston päiväkoti
• Käpylän päiväkoti
• Puistolan päiväkoti.

Kangasajuruoho Keltamaite Ketoneilikka

Päivänkakkara



26

Sirkuskoulu Bravuurin pitkäjännitteistä työtä 
muistettiin toukokuussa kulttuuripalkinnolla. 
Ryhmä sai aiemmin keväällä myös valtakun-
nallista julkisuutta.

Taisteluvoitto
Sirkuskoulu Bravuuri sai Kouvolan kulttuuripalkinnon 2021.

Teksti: Harri Mannonen Kuvat: Kouvolan kaupunki Tänä keväänä Bravuuri nousi myös valta-
kunnalliseen julkisuuteen.

PITKÄAIKAINEN BRAVUURI   
FINAALIN OHJELMASSA

– Isä teki valtavan työn, kun toi sirkusta 
tänne, sanoo sirkuskoulu Bravuurin johtaja 
Maria Hyytiäinen.

– Eikä ollut helppo tie. Piti taistella paikka 
tässä kaupungissa.

Maria Hyytiäisen isä Konsta Nakov perusti 
Bravuurin vuonna 1994. Kaupunki oli silloin 
Kuusankoski.

Uudessa Kouvolassa sirkuskoulu on val-
lannut paikkansa virallisestikin. Bravuuri sai 
hiljattain kaupungin kulttuuripalkinnon 2021.

– Sirkus on sen puolesta mahtavaa, että 
siinä yhdistyvät liikunta ja kulttuuri, Hyytiäi-
nen sanoo.

Kahden karsintakierroksen kautta Bravuurin 
esiintyjäryhmä selvisi Talent Suomi -ohjel-
man finaaliin. Se esitettiin suorana lähetyk-
senä MTV3:lla sunnuntaina 11. huhtikuuta.

“Iät 9–38”, luki ryhmän nimen alapuolella. 
Se 38-vuotias oli Maria Hyytiäinen.

Finaalissa osa ryhmästä taituroi ren-
gas-trapetsilla, ja osa teki rullaluistinakroba-
tiaa. Se on ollut Hyytiäisen bravuuri pitkään. 

– Olen tehnyt sitä siitä asti, kun olin itse 
nuori tyttö. Muut ryhmässä ovat vaihtuneet, 

mutta minä olen pysynyt mukana, Hyytiäi-
nen kertoo.

– Kun isäni veti tätä koulua, hän oli hy-
vin kekseliäs. Hän haki sellaisia lajeja, joita 
muut eivät tee.

Finaaliesityksen muistiinpainuvimmassa 
kohdassa Hyytiäinen pyöritti 11-vuotiasta 
Salme Summasta, niin että tämän vartalo 
oli kokonaan ilmassa.

Bravuuri voitti Talent Suomi -kilpailun ja 
30 000 euroa.

Kun isäni veti tätä 
koulua, hän oli hyvin 
kekseliäs. Hän haki 
sellaisia lajeja, joita 
muut eivät tee.

” 
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RYHMIEN VETÄJINÄ KOULUN   
OMIA KASVATTEJA

Yksityinen sirkuskoulu toimii entisessä ky-
läkaupassa Kuusankoskella. Palkintorahat 
käytetään harjoitustilan remontoimiseen.

Korona-aikana toimintaa ja esiintymisiä on 
ollut vähän. Talent-voiton jälkeen esiintymis-
pyyntöjä “on onneksi tullut muutamia”. 

– Vaikka ihmiset vielä aika varoen järjes-
tävät tapahtumia, sirkuskoulun johtaja Maria 
Hyytiäinen sanoo.

– Jonkin verran on tullut syksyllekin kyse-
lyjä.

Tavallisena vuotena Bravuurin ryhmissä on 
satakunta harrastajaa, joukossa kaksi Maria 
Hyytiäisen lasta. Ryhmien vetäjiä on neljä, ja 
he kaikki ovat Bravuurin omia kasvatteja. 

Sirkuskoulu Bravuurin johtaja 
Maria Hyytiäinen.

Kouvolan 
kulttuuripalkinnon 
saajat 2010–21:
2010  Taideyhteisö Kouvostoliitto
2011 Kuusankosken Teatterin 
 toiminnanjohtaja Piia Kleimola
2012  Muusikko Esa Kotilainen
2013  Kouvolan Seudun Oopperayhdistys
2014  Taikuri ja koomikko Markku Purho
2015 Muusikko ja kuoronjohtaja 
 Pekka Ainali
2016  Galleristi, rehtori ja yrittäjä 
 Vesa Parvinen
2017  Kulttuurineuvos Eero Niinikoski
2018 Muusikko Jouni Sjöblom
2019  Kirjailija Jukka Behm
2020 Ahvion soittokunta
2021  Sirkuskoulu Bravuuri.

MUUTTAJAN TARINA

Koti ja sydän 
ovat Kouvolassa
Honkalinnan perheeseen kuuluvat 
aviopari Samira ja Ari, puolitoistavuo-
tias poika ja kolmen kuukauden ikäinen 
tytär. Perheen lemmikit maatiaiskissa ja 
paimenkoira ovat tulleet eläinsuojeluyh-
distysten kautta pariskunnan elämään. 
Samira on ammatiltaan ulkoasuntoteutta-
ja ja on nyt äitiysvapaalla. Ari on ICT-alan 
moniosaaja ja työskentelee tieto- ja 
viestintätekniikan ammatinohjaajana. 
Honkalinnat ovat asuneet Kouvolassa  
vuoden.

Teksti: Eeva Forsman Kuva: Kouvolan kaupunki

Ari ja Samira Honkalinna ovat molemmat 
syntyperäisiä helsinkiläisiä. Koronaepide-
mian muututtua pandemiaksi Ari alkoi tehdä 
etätöitä, mihin  silloinen Helsingin asunto ei 
soveltunut. Perhe lähtikin Vuohijärvellä si-
jaitsevalle mökille, jossa tilaa on enemmän. 

Kouvolaan Honkalinnat muuttivat viime 
vuonna pysyvämmin Helsingin Herttonie-
menrannasta. Ari katseli asuntojen myynti-il-
moituksia ja löysi mielenkiintoisen kohteen. 
Samira oli aluksi hieman vastahakoinen, 
mutta Ari onnistui houkuttelemaan hänet 
mukaan asuntonäyttöön.

Talo oli ihastuttava. Muuttopäätökseen 
vaikutti vahvasti myös Arin ja Samiran kaipuu 
kasvattaa lapsensa miljöössä, joka muistut-
taa heidän omaa lapsuuden ympäristöään. 

–  Yllätimme itsemme, läheisemme ja 
ystävämme asuinpaikkakunnan vaihdolla, 
kertovat Honkalinnat. 

Kyläilyt ovat hoituneet toimivien kulku-
yhteyksien ansiosta, vaikka ovatkin olleet 
vähäisiä pandemian vuoksi.

Kouvolan palveluista ja harrastusmahdolli-
suuksista Honkalinnoilla on hyviä kokemuk-
sia. Urheilu, kulttuuri ja puhdas luonto ovat 
heille tärkeitä.  

– Koronapandemian vuoksi ei ole vielä 
päästy täysillä nauttimaan kaikesta, mitä Kou-
volalla on meille tarjolla, mutta sekin aika tu-
lee. Harrastuksiimme kuuluvat luonnossa liik-
kuminen, kasvit, pihanhoito, tietotekniikka ja 
itsensä kehittäminen omilla osaamisalueilla.

Vieraansa Ari ja Samira veisivät Repove-
den kansallispuistoon, kapuamaan hyppyri-
mäen portaat, Kouvolan teatteriin, keilahalliin 

tai Tykkimäen huvipuistoon. 
Nykyisessä kotikaupungissa on heidän 

mielestään hyvä meininki ja tulevaisuuden 
näkymät: Ihmiset ovat ystävällisiä, puheliai-
ta ja kiireettömän oloisia.  Kaupunki kehittyy 
jatkuvasti, ja täällä on erinomaiset mahdolli-
suudet yritystoiminnalle kaikilla aloilla.

–   Pidämme Kouvolan rauhallisuudesta. 
Koti on siellä missä sydän on.

Kouvolan kaupunki tarjoaa muuttajille tervetu-
lopaketin, jonka voi hakea kirjastosta palaut-
tamalla sinne kotiin tulleen postikortin.

Lue lisää: kouvola.fi/muuttajalle

Ari ja Samira Honkalinna ovat tyytyväisiä 
Kouvolan palveluihin ja harrastus-
mahdollisuuksiin.
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Lisää liikuntaa 
erityislapsille ja -nuorille
Kouvolassa halutaan lisätä lasten ja nuorten 
soveltavan liikunnan harrastamisen mahdol-
lisuuksia.

– Kyse on sellaisten henkilöiden liikunnas-
ta, joilla on vamman tai sairauden tai muun 
toimintakyvyn heikentymisen vuoksi vaikea 
osallistua liikuntaan. Ohjaamisen näkökul-
masta soveltavan liikunnan ryhmät vaativat 
erityisosaamista, liikuntakoordinaattori Ma-
rika Peltonen kertoo.

Kouvolassa on lasten ja nuorten sovelta-
van liikunnan ryhmiä. Erityislapsi ja -nuori voi 
harrastaa muun muassa tanssia, pyörätuoli-
tanssia, cheerleadingia, jalkapalloa, luistelua, 

koripalloa ja uintia.  Lisäksi Tähteenkadun 
koululla ja Sairaalakoululla on järjestetty 
koulupäivien yhteydessä soveltavan liikun-
nan ryhmiä. KJP (Kouvolan jalkapallo ry) 
suunnittelee myös kesäkaudelle erityislasten 
jalkapallon harrasteryhmää. Ryhmien tietoja 
on koottu kaupungin verkkosivuille osoittee-
seen kouvola.fi/lastenerityisliikunta.

– Meillä on jo tarjontaa, mikä on hieno 
asia, mutta sitä halutaan lisätä ja kehittää, 
Peltonen sanoo.

Kehittämistyötä edistää kaupungin liikun-
nan palvelujen koordinoima työryhmä, jossa 
ovat mukana Nuorisokeskus Anjala, Kouvo-

lan hyvinvointiyhdistykset ry, Pohjois- Kymen 
liikuntayhdistys ry, Kouvolan jalkapallo ry 
ja Black Diamond Cheerleaders ry. Työssä 
hyödynnetään Peltosen viime syksynä val-
mistunutta opinnäytetyötä Lasten ja nuorten 
soveltavan liikunnan kehittäminen Kouvolas-
sa palvelumuotoilun keinoin.

Seuraavana askeleena on soveltavan lii-
kunnan ohjaamista tukeva koulutus. Se on 
avoin kaikille kouvolalaisten liikuntaseurojen 
lasten ja nuorten ohjaajille sekä valmentajil-
le, ja järjestetään syyskuussa. 

Jumpalle kotoa käsin

Voiko livestriimattu jumppatuokio toimia? 
Kyllä voi. Kouvolan kaupungin liikuntapalve-
lut on kevään ajan liikuttanut kaupunkilaisia 
verkon välityksellä.

– Jouduimme viime syksynä pohtimaan, 
miten aktivoimme ihmisiä, kun esimerkiksi 
ohjatut liikuntaryhmät jäivät koronarajoitus-
ten vuoksi tauolle. Ratkaisimme tilanteen 
toteuttamalla kyseiset ryhmät Teams-so-
velluksen kautta, liikunnanohjaaja Johanna 
Immonen kertoo.

– Palaute on ollut hyvää: jumppiin pääsi 
osallistumaan eri puolilla kaupunkia kotoa 
käsin. Mietimme syksyllä, jatketaanko pal-
velua.

Maria Eloranta on yksi livestriimattuja 
jumppia hyödyntäneistä. 

– Pohdin aluksi, jaksaisinko jumpata 
vai laiskottelisinko läppärini edessä? Huo-
li osoittautui turhaksi, sillä tutun ohjaajan 

käsittämättömän kannustava ja reipas ote 
ohjauksessa vei mukaan rehkimiseen. Hyvin 
ratkaisevaa oli huomata ryhmässä olevia tut-
tuja nimiä. Liikuntahetken alussa kuuli hyvän-
päivän toivotuksia, samoin lopuksi ”kiitos, 
hei, heippa, mukavaa päivää”. Olin mukana 
ihan oikeassa ryhmässä!

– Mitäkö opin? Tuolijumppa on rankka laji. 
Kehonhuolto ja venyttely ovat suosikkejani. 
Muutamat erityisen mehevät venyttelykikat 
ovat jääneet päivittäin toteutettaviksi.

Striimattujen jumppien tallenteita löydät 
kaupungin verkkosivuilta. Tutustu myös 
muuhun kesäajan liikuntatarjontaan: 
kouvola.fi/liikuntaryhmat.

 

Maria Eloranta näyttää 
mallia tuolijumpasta.



Talkootyötä oman alueen hyväksi
Syksyllä voi ilmoittautua ehdokkaak-
si aluetoimikuntaan. Mukaan haetaan 
lähiympäristönsä kehittämisestä 
innostuneita ihmisiä.

Teksti: Harri Mannonen Kuva: Janne Lehtinen
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Opistotien rantapuistossa, uimahallin lähellä.

– Tehdään kaiken kansan oleskelupaikka, 
Sarianne Auvinen sanoo.

Hän seisoo Kymijoen rannassa Inkeroisissa, 

– Siihen tulee hiiligrilli. Anjalan Vapriikissa 
tehdään.

Rantapuiston oleskelupaikka on Anjalan-
kosken aluetoimikunnan hanke. Auvinen kuu-
luu toimikuntaan ja asuu aivan lähistöllä, tällä 
puolen Inkeroisten siltaa.

– Omaa lehmää ei ole ojassa, hän sanoo.
– Meillä on oma grillipaikka.
Kouvolan viisi aluetoimikuntaa tarjoavat 

asukkaille mahdollisuuden “kehittää aluet-
ta, sen toimintaa ja palveluita, demokratiaa 
ja yrittäjyyttä.”

Aluetoimikuntiin voi pian pyrkiä, sillä niiden 
toimikaudet ovat päättymässä.

HANKKEISIIN RAHAA    
EURO PER ASUKAS

Kouvolan aluetoimikuntien toiminta-alueet 
noudattelevat kuntajakoa ennen nykyisen 
kaupungin perustamista vuonna 2009.

– Aluetoimikuntalaisten pitää nähdä koko 
alue, Sarianne Auvinen sanoo.

Se ei ole helppoa, sillä entisen Anjalankos-
ken kaupungin pinta-ala oli yli 700 neliöki-
lometriä.

– Hyvä on, että jäseniä tulisi laajalta alueelta.
Auvisen mielestä toimikunnassa kannat-

taa “totta ihmeessä” olla mukana.

– Aluetoimikunnan kautta on suorin tie 
Kouvolan kaupungille. Viesti kulkee.

Aluetoimikunnat saavat hankkeisiin mää-
rärahaa yhden euron jokaista alueen asukas-
ta kohti.

JÄSENYYS PÄÄTTYI,    
TALKOOTYÖT JATKUVAT

Aluetoimikunnat ovat aloittaneet toimintan-
sa kolmen viime vuoden aikana.

Vesa Tyyskä kuului alun perin Anjalankos-
ken toimikuntaan, mutta joutui eroamaan, 
kun vaihtoi paikkakuntaa.

– Nyt asun Heinolassa, mutta katsotaan 
sitten joskus missä… hän sanoo.

– Anjalan VPK:ssa olin 32 vuotta. Tulipa-
loja tuli sammutettua ja ihmisiä elvytettyä 
omiksi tarpeiksi.

Vaikka jäsenyys toimikunnassa päättyi, 
talkootyöt jatkuvat. Tyyskä – omien sano-
jensa mukaan “harrastepuuseppä” – tekee 
kalusteet Inkeroisten grillipaikalle.

– Olen luvannut olla avuksi, hän sanoo.
– Olen kartonkitehtaalla töissä, joten tässä 

tulee pyörittyä viikoittain.

EI-POLIITTINEN ELIN EDISTÄÄ   
VIIHTYISYYTTÄ

Yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa 
aluetoimikunnat ovat saaneet aikaan mo-
nenlaista.

Valkealassa kunnostettiin Huikein lenkki 
-luontopolkua. Kuusankoskella on pelattu 
naisten harrastefutista. Kouvolan keskustas-
sa liikennepuisto pidettiin auki viime kesänä. 
Muitakin esimerkkejä löytyy.

Kuntavaalien jälkeen valitaan uudet alue-
toimikunnat. Niiden toimikausi on vaalikausi.

– Haetaan aktiivisia ihmisiä, joilla on intoa 
kehittää alueensa viihtyisyyttä ja yhteistoi-
mintaa, osallisuuskoordinaattori Heli Veri-
pää sanoo.

– Tämä on ei-poliittinen elin.
Ehdokkaaksi voi ilmoittautua elo–syys-

kuussa. Valinnat tekee ryhmä, jonka kaupun-
ginhallituksen tulevaisuusjaosto nimeää. Ku-
hunkin toimikuntaan valitaan 7–11 jäsentä.

Kouvolan   
aluetoimikunnat
Suluissa alueen asukasmäärä. 
Se on samalla kyseisen aluetoimikunnan 
euromääräinen määräraha tälle vuodelle.
• Anjalankosken aluetoimikunta (13 764)
• Elimäki–Korian aluetoimikunta (7 402)
• Keskusta-alueen aluetoimikunta   

(29 054) 
• Kuusankoski–Jaalan aluetoimikunta  

(19 319)
• Valkealan aluetoimikunta (10 691)

Sarianne Auvinen ja 
Vesa Tyyskä Kymijoen 
rantamaisemassa 
Inkeroisissa.
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Aina haku päällä
– Työntekijät eivät enää etsi työpaikkaa, 
vaan työnantajat etsivät työntekjiöitä, 
Suomen Puhallintekniikan toimitusjohtaja 
Joni Puranen sanoo.

Teksti ja kuvat: Harri Mannonen 

“Etsimme joukkoomme motivoituneita asen-
tajia huolto- ja asennustehtäviin!”

Näin sanotaan kouvolalaisen Suomen Pu-
hallintekniikka Oy:n kotisivulla. Huutomerkin 
kera.

– Meillä on ollut haku päällä vähän niin kuin 
aina, toimitusjohtaja Joni Puranen sanoo.

– Välillä henkilökunnan puute on ollut 
akuuttia, ja välillä on ollut rauhallisempaa. 
Viimeiset kaksi vuotta on ollut aika akuuttia.

Vuonna 2009 perustetun Suomen Puhal-
lintekniikan alaa on teollisuuden ilmastointi. 
Yritys on mukana Kouvolan kaupungin hal-

Joni Puranen oli parikymppinen, 
kun hän vuonna 2009 perusti 
Suomen Puhallintekniikka Oy:n 
yhdessä isänsä ja kolmannen 
osakkaan kanssa.
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linnoimassa Talenttimagneetti-hankkeessa 
kehittääkseen työntekijöiden värväämistä.

SOPIVIA JA OPPIMISKYKYISIÄ   
TYÖNTEKIJÖITÄ TARVITAAN

– Homma on tosi monipuolista, sanoo toimi-
tusjohtaja Puranen asentajien työtehtävistä 
Suomen Puhallintekniikassa.

Ja monipuolisemmaksi käy: yritys on al-
kanut entistä enemmän valmistaa itse osia 
teollisuusilmanvaihtoon.

– Se on mielenkiintoinen asia. Kaikki ovat 
tykänneet.

Asentajaksi palkattavalta ei vaadita tiet-
tyä tutkintoa. Hän voi olla koulutukseltaan 
ilmanvaihtoasentaja, levyseppähitsaaja, säh-
köasentaja tai muu vastaava.

– Valmiita osaajia ei suoraan löydy. Meillä 
on niin kapea sektori, Joni Puranen sanoo.

Työ täytyy lopun perin opetella sitä teke-
mällä.

– On koetettu etsiä joukkoon sopivia, op-
pimiskykyisiä ihmisiä.

– Nyt on periaatteessa neljälle vakituiselle 
työntekijälle tarve.

Tällä hetkellä vakituisia on kuusi.

TALENTTIMAGNEETIN KOULUTUS  
PISTI MIETTIMÄÄN REKRYTOINTIA

– Rekrytointi ei ole ollut minun lempihom-
maani, toimitusjohtaja Joni Puranen sanoo.

– Mutta meillä on ollut kasvun este se, että 
ei ole ollut päteviä tekijöitä.

Siksi Suomen Puhallintekniikka osallis-
tuu Talenttimagneetti-hankkeeseen. Siihen 
kuului Juho Toivolan vetämä 2,5-päiväinen 
koulutus. Sitä Puranen kiittelee.

– Kyllä se pisti miettimään, että suuntaus 
on kääntynyt. Työntekijät eivät enää etsi 

työpaikkaa, vaan työnantajat etsivät työn-
tekjiöitä.

Talenttimagneetin puitteissa Suomen Pu-
hallintekniikka osallistuu myös yhteismark-
kinointiin. Siinä markkinoidaan samalla ker-
taa sekä yrityksiä työnantajina että Kouvolaa 
asuinpaikkana. 

Toimitusjohtaja Joni Puranen 
Suomen Puhallintekniikka Oy:n 
teollisuushallissa Teholassa. 
Työn alla on poistopuhallin ja 
sen konehuone.

Joni Puranen oli parikymppinen, 

Osaajia houkutellaan Kouvolaan

Talenttimagneetti-hankkeen seuraavassa 
koulutuksessa syyskuussa aiheina ovat  
työnantajakuva ja rekrytointi.

“Talenttimagneetti-projektin päätavoitteena 
on käynnistää osaajien houkuttelu Kouvolas-
sa ja edistää osaavan työvoiman löytämistä 
maakunnan yritysten tarpeisiin.”

Näin sanotaan EU-rahoitteisen Talentti-
magneetti-hankkeen hankekuvauksessa. 
Kaksivuotinen hanke päättyy tämän vuoden 
lopussa. Hanketta hallinnoi Kouvolan kau-
punki.

Mitä Talenttimagneetti tekee? Siitä kertoo 
seuraavassa projektipäällikkö Jaana Lauh-
konen-Teräväinen.

Talenttimagneetissa osaajia houkutellaan 
Kouvolaan “uudenlaisella yhteistyöverkos-
tolla”. Mitä se tarkoittaa?
– Olen kutsunut eri sektorien toimijoita tii-
meihin, jotka keskittyvät eri teemoihin. Niitä 
ovat markkinointi, rekrytointi, maine, vas-
taanotto ja integrointi.

Miltä sektoreilta toimijat ovat?
– Verkostossa on yrityksiä, oppilaitoksia, 
järjestöjä, kehittämisyhtiöitä, julkisen sekto-
rin toimijoita. Kaupungin eri toimialoilta on 
edustusta muun maussa kulttuurista, liikun-
nasta ja ympäristöstä. Hyvinvointinäkökul-
ma on myös tärkeä – sitä on sekä Kymso-
testa että kaupungilta.

Mitä tiimit tekevät?
– Tarkastelevat nykytilaa ja pohtivat, mitä 
voitaisiin tehdä vielä paremmin. Teemaan 
liittyen voi olla erilaisia painotuksia. Esimer-
kiksi markkinontitiimi miettii, millaisia uusien 
osaajien rekrytointia alueelle tukevia työka-
luja voidaan yrityksille tarjota.

Millaisia nuo työkalut ovat?
– Mahdollistetaan yrityksille esimerkiksi 
osallistuminen yhteismarkkinointikampan-
joihin. Yritykset tuovat esille omia vahvuuk-
siaan työnantajana, mutta samalla tuodaan 
esiin, mitä Kouvola tarjoaa asuin- ja työsken-
tely-ympäristönä.

Mitä Kouvola tarjoaa? Mitkä ovat vetovoi-
matekijämme?
–Esimerkiksi edullinen ja monipuolinen 
asuminen, turvallisuus, väljyys, luonnon lä-
heisyys ja luontokohteet, vapaa-ajan mahdol-
lisuudet, hyvät päivähoitopalvelut ja koulujen 
erikoisluokat sekä lyhyet välimatkat ja saa-
vutettavuus. 

Mille aloille on vaikeuksia löytää työvoimaa 
Kouvolaan?
– Pulaa pätevistä osaajista on muun muassa 
sosiaali-, terveys- ja kasvatusaloilla. Lisäksi 
tarvitaan esimerkiksi insinöörejä ja kunnos-
sapitotyöntekijöitä.

Seuraava Talenttimagneettiin liittyvä kou-
lutus järjestetään syyskuussa. Mikä on ai-
heena?
– Työnantajakuva ja rekrytointi. Valmennus 
on suunnattu erityisesti pk-yrityksille. Ilmoit-
tautuminen on käynnissä parhaillaan.

Lisätietoa Talenttimagneetista: 
kouvola.fi/tyo-ja-yrittaminen.

Välillä henkilökunnan 
puute on ollut akuut-
tia, ja välillä on ollut 
rauhallisempaa. Vii-
meiset kaksi vuotta 
on ollut aika akuuttia. 

” 



32

Kouvolan kesätapahtumia
Tutustu tapahtumiin!
• Tapahtumatiedot voivat muuttua korona- 

rajoitusten vuoksi tai muusta syystä. 
• Kouvolan kaupunki ei vastaa tapahtumien  

mahdollisista muutoksista.
• Tapahtumajärjestäjä vastaa aina korona- 

rajoitusten noudattamisesta järjestämässään 
tapahtumassa.

• Ajantasaiset koronarajoitukset löydät kaupungin 
verkkosivuilta: kouvola.fi/koronavirus

• Kesän tapahtumat löydät myös verkosta:  
kouvola.fi/tapahtumat

Kouvola on 
elokuussa 
yhtä Aaltoa
Alvar Aalto -viikkoa 
vietetään 14.–22.8.2021

 
Kouvola on vuoden 2021 Alvar Aalto -kaupun-
kien verkoston puheenjohtajakaupunki, ja ver-
koston vuoden päätapahtumana vietetään Al-
var Aalto -viikkoa 14 –22. elokuuta. Kyseessä 
on kaupunkiin ja sen lähiympäristöön levitty-
vä monipuolinen kulttuurifestivaali, jonka tee-
mat nousevat arkkitehtuurista, muotoilusta, 
taiteesta ja niiden taustalla vaikuttavista ajan 
ilmiöistä. Tapahtumia on tiedossa kaikenikäi-
sille kulttuurin ystäville: ohjelmassa on muun 
muassa opastettuja arkkitehtuurikierroksia, 
arkkitehtuuri- ja muotoiluaiheisia luentoja 
sekä livenä että striimattuina, taidenäytte-
lyitä, elävää musiikkia ja työpajoja lapsille   

– makuelämyksiä unohtamatta! Alvar Aalto 
-viikko järjestetään yhteistyössä Alvar Aalto 
-säätiön, Kouvolan kaupungin ja lukuisien it-
senäisten tapahtumajärjestäjien kesken.

Mukana on laaja joukko paikallisia kulttuu-
ritoimijoita, ja tapahtumia tullaan näkemään 
muun muassa pääkirjastolla, Kuusankoski-
talolla, Taideruukissa, Inkeroisissa ja Ankka-
purhassa. Suunnitteilla ovat myös Alvar Aalto 
-viikon erikoismenu, -leivos sekä -kahvi.

Ohjelma julkaistaan kesäkuun puolivälissä 
osoitteessa www.alvaraalto.fi/alvaraaltoviik-
ko. Uusia tapahtumia voi ilmoittaa mukaan 
1.8.2021 saakka tapahtuman verkkosivuilla. 

Facebook-tapahtuman löydät nimellä Alvar 
Aalto -viikko 2021: Kouvola.

Alvar Aalto -viikon tärpit

Kouvolan matkailuoppaiden 
opastetut kierrokset  

Kävely- ja pyöräilykierroksilla tutustutaan 
Alvar Aallon suunnittelemaan Tehtaanmäen 
alueeseen ja Kouvolan keskustan opastuk-
silla syvennytään paikalliseen moderniin 
arkkitehtuuriin.

Tanssia Aallon jäljillä
Tanssinopettajat Piia Koskela, 

Heini Ahtiainen ja Maiju Laurila ovat tut-
kineet Alvar Aaltoa liikkeen kautta. Esitys 
20.8. klo 21.00–21.10 Kouvolatalolla sekä 
verkkotapahtuma YouTubessa.

Lasten kuvataidetapahtuma
Maalausta, piirustusta ja savitöitä 

lauantaina 21.8. klo 10–14 Tehtaanmäen 
koululla Anjalankosken taideseuralaisten 
ohjauksessa.

Alvarismin Aalloilla 
Kymenlaaksossa

Dialogiluennon aikana arkkitehti, tekniikan 
tohtori Heikki Lonka kertoo arkkitehtiuransa 
alkutaipaleesta Alvar Aallon arkkitehtitoimis-
tossa. Luento lauantaina 21.8. klo 14–16 
Tehtaanmäen koululla.
 

Alvar Aalto -viikon taidenäyttelyt
Kuusankoskitalolla Alvar Aallon 

reliefejä sekä hänen huonekaluissaan käytet-
tyjä, taivuttamalla valmistettuja rakenneosia 
Pertti Männistön kokoelmista. Samalla voi 
pistäytyä Kuusankosken Taideruukin galle-
rioissa. Ankkapurhan Makasiinikahvilassa on 
Timo Setälän valokuvanäyttely Arkkitehtuu-
ria?, Anjalan kartanossa ryhmänäyttely  He 
olivat täällä.

www.alvaraalto.fi/alvaraaltoviikko

1. 4.

5.2.

3.
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Haitarimusiikkia torikahvin lomassa

Te
ks

ti:
 J

uk
ka

 B
eh

m Harmonikkamusiikkitapahtuma Kouvolan Komia 
siirtyy tänä kesänä Kauppatorille.

Kouvolan Komia oli alkujaan Kouvolan harmonikka-
tehtaan oma tuotemerkki. Viimeiset parikymmentä 
vuotta se on ollut myös haitarimusiikin täyteinen 
ilmaistapahtuma Kouvolan kesässä.

”Kouvolan Komia järjestetään nyt 20. kertaa. 
Tapahtuma on uudistunut vuosittain. Viime vuon-
na se soi striimattuna, nyt se viedään torille, jonne 
haitarimusiikki monen mielestä kuuluu”, sanoo 
Kouvolan Ydinkeskusta ry:n toiminnanjohtaja Kati 
Klaavuniemi.

Kouvolan Komia soi lauantaina 28.8. aamukym-
menestä kolmeen iltapäivällä. Yleisö voi nauttia 
musiikista Kauppatorin terasseilla ja kahvioissa.

Kalevi Hautamäki Duo aloittaa sota-ajan lauluilla, 

sen jälkeen lavalle nousee Pohjois-Kymen Mu-
siikkiopiston lasten ja nuorten ryhmä. Kumma 
& Kummanen ripottelee perinteiseen haitarimu-
siikkiin moderneja mausteita. Lisäksi kuullaan 
popahtavaa Maurisen Akan Poikaa sekä Kym-
mene-hanketta, jossa soittaa Voice of Finlandis-
sa haitarin kanssa esiintynyt Maiju Laurila.

Kaikilla esiintyjillä on jonkinlainen kytkös Kou-
volaan. Alunperinkin Kouvolan Komia esitteli 
nimenomaan paikallista musiikkiosaamista.

Kenelle tapahtumaa voi suositella?
”Kaikille, pikkulapsista alkaen. Monipuolinen 

kattaus näyttää, mihin kaikkeen harmonikkamu-
siikki taipuu. Itse olen muualta tullut ja häm-
mästelen, kuinka rikasta soittajaperinnettä 
Kouvolasta löytyy.”

Diandra 
- kesäisenä päivänä
Monipuolinen tulkitsija ja mm. Tähdet, Tähdet sekä Elämäni Biisi 
-ohjelmista tuttu Diandra musisoi Korvenkylän Kesäteatterissa 
pe 6.8.2021 klo 17, Korvenkylän Kesäteatteri, Korventie 703, 
MUHNIEMI

Konserteissa kuullaan rakastetuimpia suomalaisia lauluja 
kautta vuosien, maailmankuuluja klassikoita unohtamatta. 
Viulua viisivuotiaasta soittaneen Diandran taidokkaasta soitosta 
päästään nauttimaan konsertin aikana ja häntä säestää teemaan 
ja ohjelmistoon taipuva ammattimuusikoista koostuva kokoon-
pano.
Järj. Suomen Viihdekeskus Oy, 
Tied. info@juhlatalo.com, juhlatalo.com

InkJazz Aalto-viikolla  

pe 20.8.2021 InkJazz -iltakonsertti klo 19
Ankkapurhan teollisuusmuseolla, 
Kuitutie 2, Inkeroinen
Liput 25 euroa/ henkilö
ohjelmatiedot:  kouvola.fi/inkJazz

Ankkapurhassa  
tapahtuu: 

kesä-elokuu: 
Makasiinikahvila ja Anjalan kartano 
Avoinna päivittäin! 
Kuukausittain vaihtuvat taidenäyttelyt.  
Vapaa pääsy! 
 
Ankkapurhan Puistokonsertit: 
su 1.8. klo 17  
Pauli Hanhiniemen Retkue 
su 8.8. klo 17 
Happoradio 
su 15.8. klo 17 
Tuure Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani 
su 22.8. klo 17  
Erin 
Liput 39,90 €/kpl 
osoitteesta: ankkapurha.johku.com 

Alvar Aalto-viikko 14.-22.8. 
- koko viikko yhtä Aaltoa! 

- taidetta - arkkitehtuuria - tapahtumia 
ks. lisätiedot: www.ankkapurha.fi 

Ankkapurhan kulttuuripuisto  
Ankkapurhantie 11, 46910 Anjala 

040 489 9239 
info@ankkapurha.fi 

www.ankkapurha.fi

20 bändiä, mm. Vaeltava Vitsaus, 
Jussi Syren and The Groundbreakers, 

Freud, Marx, Engels & Jung Tribute Band

        Kymi Kantri

Liput digilippu.fi  ja Reunan kirjakauppa

Kantrifestarit 
Myllykoskella 13.–14.8.2021

Virkistystä ikääntyneille
Kesätapahtumien sarja perheille kesä- ja elokuussa  
Kouvolatalon ja Kuusankoskitalon ulkonäyttämöillä 

kouvola.fi/kulttuurivirta 
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Elovalkeat Valkealan vesillä
EDVARD HORNBORGIN 
KALAASI-DRAAMAOPASTUS
Su 25.7. klo 13 ja 16 
Oravalan kartano 
kurkistus 1920-luvun kartano-
elämään

SOUVARIT ELOVALKEILLA
To 29.7. klo 19
Valkealatalo, Toikkalantie 5 
Valkeala
Tanssiorkesteri Souvarit  

ELOVALKEAT-AVAJAISET
Pe 30.7. klo 18
Valkealan Hirsmäen 
museoalueella  
Kaupunginjohtaja Marita 
Toikka avaa tapahtuman.
Juhlapuhe: Kaarle 
Nordenstreng
Musiikkia ja tanssia

LÄÄVÄNVINTTITANSSIT 
La 31.7. klo 19
Aitomäessä Niemen navetan 
ylisillä

PERINNEJUMALANPALVELUS
Su 1.8. klo 10
Valkealan kirkko

KANSALLISPUVUN TUULETUS
To 5.8. klo 17–19 Valkealassa

KIRKKOKONSERTTI 
To 5.8.klo 19 
Valkealan kirkko
Mukana esiintymässä mm. 
Cantores Majores.

B-PUOLI MUSIIKKINÄYTELMÄ
Ti 17.8. klo 18
Tirvan lava
Miriam:Anna Hanski
11 roolia: Eero Enqvist
Käsikirjoitus ja ohjaus: 
Virpi Haatainen
Muusikot: Dan Antone ja 
Aku Nyyssönen

LITVIIKKIMARKKINAT 
VALKEALASSA
La 21.8. klo 9–14

SOIHTUJEN YÖ
La 21.8. klo 20–24
Soihtujen toivotaan 
syttyvän vesien ran-
noille ja kotipihoille
ympäri Kouvolaa ja 
erityisesti Vuohijärvellä 
ja Valkealassa

SOIHTUJEN YÖN RISTEILYT 
ORILAMMELLA
La 21.8.
Soihtujenyön risteilyt klo 21 
(20/10€€) ja 22.30 (15€/10€) 
Ilotulitus klo 22.20   
 
KANKKULAN KAIVO-KOOTUT 
SEOKSET -MUSIIKKINÄYTELMÄ
To 26.8. klo 16
Tirvan lava, Pasintie 210 Tirva
Nostalgisen Kankkulan kaivo radio-
ohjelman innoittama musiikki-
teatteriesitys

Katso koko ohjelma www.kouvola.fi/elovalkeat

TAITEIDEN
YÖ

KOUVOLAN

LASTEN TAITEET
kouvolan

LUE LISÄÄ TAPAHTUMASTA:
kouvolansome.com

hämärtyessä nautitaan Urheiluseuro-
jen yön ohjelmasta. Mukana Manskin 
kokonaisuutta toteuttamassa Kouvolan 
Ydinkeskusta ry, Kymen Yrittäjät ry, 
Kouvolan Yrittäjät ry, Kymen Liikunta 
ry ja Urheiluakatemia.

Kouvolan kaupunki järjestää taide- ja 
kulttuuriohjelmaa Kouvola-talolle 
ja sen puistoon. Jaakonpuistossa soi 
Jaakonpuisto festarit. Myös ravintolat, 
kahvilat, museot, kirjasto, Kouvolan 
teatteri, Taideruukki ja monet muut 
toimijat ovat mukana tapahtumassa. 
Pääsääntöisesti kaikkiin tapahtumiin 
on ilmainen sisäänpääsy. Juhlavuoden 
ohjelma riippuu vallitsevasta korona-
tilanteesta, joten virallinen ohjelma 
julkistetaan heinäkuun lopussa.

20.8.2021
KLO 12-23

TaiTeiden Yö 30 vuoTTa!

Taiteiden Yössä voi herkutella kult-
tuurilla, taiteella ja muulla kiehto-
valla ohjelmalla ympäri Kouvolaa. 
Silloin otetaan kaikki irti kesästä. 
Iltaa pääsee jatkamaan terasseilla ja 
ravintoloissa monipuolisten 
ohjelmien parissa.

Kouvolan Taiteiden Yö täyttää tänä 
vuonna 30 vuotta eli ensimmäisen 
kerran kulttuuri oli tällä tavalla esillä 
Kouvolassa 1991. Taiteiden yö on ollut 
alusta saakka monipuolinen tapahtuma. 
Luvassa on tänäkin vuonna sirkusta, 
tanssia, teatteria, musiikkia, runoja, 
hyvää ruokaa ja seuraa. Taiteiden Yö 
liikuttaa kaikenikäisiä.

Taide, kulttuuri ja musiikki tuo ihmiset 
yhteen ja Kävelykatu Manski sykkii elä-
mää koko juhlapäivän. Aamu alkaa ba-
saarikojujen avauksella, päivällä luvassa 
on Lasten taiteet, iltapäivällä päästään 
asiaan Yrittäjien yön merkeissä ja illan 

&
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pe 13.8. klo 17-21   
la 14.8. klo 9.30-16

pe-la 13.-14.8.2021 
Kouvola-talo 
Varuskuntakatu 11, Kouvola

Koko ohjelma: www.dekkaripaivat.fi

V A P A A   P Ä Ä S Y

Ohjelmassa
- tunnettuja dekkarikirjailijoita, mm. 
   Teemu Keskisarja, JP Koskinen, Terttu 
   Autere, Outi Pakkanen,...
- ajankohtaisia asiantuntijapuheen-
   vuoroja 
- uusien dekkaristien esittäytyminen. 

Dekkarikirjoituskilpailun voittajan ja uu-
den dekkarinovellikirjan julkistaminen.

KOUVOLAN XXV DEKKARIPÄIVÄT

Valkealan kesäteatterissa viihdepläjäys

Koronan tuomien rajoitusten myötä Olin nahjuksen vaimo -esitys siirtyy Valkealan kesäteatte-
rin ohjelmistossa tulevaisuuteen. Sen tilalla loppukesästä starttaa Viihdepläjäys, joka sisältää 
nostalgista Suomi-viihdettä sekä ajankohtaisia sketsejä. Esityksen on ideoinut ja käsikirjoittanut 
ohjaaja Virve Mattila. Lavalla nähdään mm. Katri Helena, Kaija Koo, Irwin, Kikka, Abba, sekä 
Valkealan ensimmäiset ikiomat nostalgia-Euroviisut, joiden juontajina toimivat Piina Melkoinen 
sekä Sista Fritids. 

Lavalla tapaat tutut tytöt ja pojat Valkealan kesäteatterista mm. Salla Vainio, Mira Peussa, 
Niko Tuominen, Antti Salmela sekä Riina Mattila.

Esitys siirretään talvikaudelle nuorisoseuran talolle esitettäväksi, jos kesän tautitilanne pa-
henee. Näytöksen ensi-ilta on torstaina 22.7. klo 19 ja esitykset jatkuvat 8.8. asti. Lippuja voi 
varata jo nyt numerosta 046 965 9413.

Esityspäivät
:

to  22.7.  klo 19
su  25.7.  klo 14
ti  27.7.  klo 19
ke  28.7.  klo 19
to  29.7.  klo 19
su  1.8.  klo 14
ti  3.8.  klo 19
ke  4.8.  klo 19
to  5.8.  klo 19
su  8.8.  klo 14

Suomen leppoisimmat 
kirjamessut Myllykoskella 

22.–25.7.2021
Liput digilippu.fi  ja liput@kymi-libri.fi 

Info, ohjelma ja esiintyjät kymi-libri.fi 

Sata esiintyjää, mm. 
Eija Ahvo, Atik Ismail, 

Mika Hentunen, Anneli Kanto, 
Maria Kuutti, Ismo Leikola, 

Outi Pakkanen, Kirsi Pehkonen, 
Roman Schatz, Irja Sinivaara, 
Arvo Tuominen ja Kari Valto. 

Jokiristeilyt kirjailijan kanssa, 
Valtakunnan kylähullun valinta, 
Rata-kirjoituskilpailun voittajat, 

kirjailijoiden futismatsi. 

Kansainväliset taikurit saapuvat jälleen 
Kouvolaan heinäkuussa. Tapahtuma-
paikkoina ovat Tykkimäen Huvipuisto 
ja Kouvola-talo. Ohjelma varmistuu 
rajoitusten mukaan kesäkuussa.
www.taikapaivat.fi

Kouvolan kaupunki ei vastaa tapahtumien mahdollisista muutoksista.
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perjantaina
3.9.2021

&
Viranomaiset 

Manskilla

Järjestäjä: Lähiruuan Ystävät ry
Maria Tigerstedt, messuemo
p. 0400 539 273, maria.tigerstedt@pp.inet.fi 

Raija Mettälä, NA-koordinaattori
p. 040 523 1485, raija.mettala74@gmail.com

 Messukyydin pysäkki

Messukyydin reitti: Kirkonkylä–Lähiruokatori– 
Alppiruusu–Viinipuoti

❶ Lähiruokatori

❷ Arboretum Mustila

❸ Aittakahvila

➍ Mustila Viini

➎ Mustilan taimimyymälä

❻ Piika ja Renki

➐ Alppiruusu
 
 

LÄHIRUOKA-
TORI

KOTISEUTU-
MUSEO

ARBORETUM 
MUSTILA

Mustilan maisemissa

Messut avoinna la–su 11.–12.9.
klo 10–16

www.lähiruoka.fi
Kirkonkylän 
pysäkki

❶

❷

❸

➍

➎

❻
➐

KOTIELÄINPIHA
TOIMINTAA LAPSILLE

Pääsymaksu 5 €
Voimassa koko messujen ajan. 
Sisältää ilmaisen pysäköinnin ja 

messukyydin.  
Messukyydin reitti: 

Kirkonkylä–Lähiruokatori–Alppiruusu–Viinipuoti

Elimäen 
Liikenteen 
bussi
Kouvolan 
matkakeskuksesta 
messuille ja takaisin.*

Tapahtumaa tukee:

Elimäellä
11.–12.9.2021

KUUSANKOSKI 100 JUHLAVUODEN 
KESÄN JA ALKUSYKSYN TAPAHTUMIA

12.6. Kuusankoski 100 juhlavuoden Golf-kisat Eerolassa

14.8. klo 12  Kuusankosken halkijuoksu 
Voikkaa – Kymin Ruukki                                                              
Kuusankosken Urheiluseura r.y. & Voikkaan Viesti ry                                                                                                                    
14.8.  Musiikki-iltapäivä Kuusankoskitalon ulkonäyttämö, 
mukana myös yhteislaulutapahtuma                                                        
Kuusankosken Yrittäjät ry, Kuusankosken Eläkeliitto ry,
Studio 123                                                                                                                             
14–15.8 Koskinäytös  Kuusankosken patosulkujen 
aukaisu 2 x 15 min. klo 16  ja 17 

22.8. Pääjuhla  
Juhlajumalanpalvelus klo 10 Kuusankosken Kirkko                                                                                        
Juhlatilaisuus klo 14 Kuusankoskitalo (varalla Kuusankosken 
Urheilukenttä): Kaupungin tervehdys, Juhlapuhe Eija-Leena 
Martikainen, Keskustan koulun musiikkiluokka, Kuusan-
kosken Harmonikansoittajat, laajennettu tanhuryhmä 
Kasareikka ja lauluryhmä Karela, Kuusankosken Naislaulajat                                                                                                                                
Muistopuun istutus Kuusankoskitalon puistoon, 
Kuusankosken Puutarhayhdistys ry

28.8. Lauttakadun nuoret ennen ja nyt, 100 vuotta elämää 
Kuusankoskella –tapahtuma, KymiSun ja Kymenlaakson 
steinerkoulu
Kotiseututalon Kuusankosken historianäyttely 1–26.9.  
Kuusankoski-Seura ry                                                  

Kouvolan Markkinat

10.6. klo 9-14 Kesämarkkinat / Kauppatori, Torikatu 3
11.7. klo 10-16 Perinteiset markkinat / Kävelykatu 
Manski, Kauppalankatu 6
12.8. klo 9-14 Elomarkkinat / Kauppatori, Torikatu 3
28.8. klo 9-15 Sadonkorjuupäivä / Kävelykatu Manski, 
Kauppalankatu 6
9.9. klo 9-14 Syysmarkkinat / Kauppatori, Torikatu 3

Kirpputori 
Pohjola-
torilla 
Kauppa-
miehenkatu, 
Kouvola
 
Lauantaisin 
kesäkuusta 
syyskuuhun 
klo 8–14 
(ei 26.6.). 

Järjestäjänä: Kouvolan Ydinkeskusta ry
Lisätietoja: www.kouvolansome.com

Elimäen 
Pestoomarkkinatori 
la 4.9.2021 
klo 8–14
Elimäen kirkonkylä, kunnanviraston 
edusta.
Teemana ’’100 vuotta naisten yhteis-
kuntavastuuta Sotilaskoti- ja 
Lotta Svärd- järjestöissä’’. 
Ohjelmana aiheeseen liittyviä esityksiä 
sekä musiikkia. Vapaa pääsy.

Järj. Elimäen Pestoomarkkinat ry. 
Tied. pj. Kari Aalto 044 9896 080.

Kouvolan kaupunki ei vastaa tapahtumien mahdollisista muutoksista.
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POIKILO-MUSEOT  
Kouvolan taidemuseo 
Kouvolan kaupunginmuseo 
Kouta-  galleria 
Kino-Poikilo 
Poikilo-galleria  
 
Kouvolatalo, Varuskuntakatu 11, 
Kouvola, poikilo.fi 
Tiedustelut: 020 615 5297 ja 
020 615 8486.
Avoinna  ti–pe  11–18,  
la–su 12–17, ma sulj. 
 
Meillä käy myös museokortti. 
Vuoden mittainen kulttuurimatka yli 
300 museokohteeseen 72 eurolla! 
Museokortin voi ostaa Poikilon 
museokaupasta.

Kouvolan taidemuseo Poikilo ja 
Kino-Poikilo   
17.6.–5.9. Täällä tuuli saa puhaltaa  
 Eeva-Liisa Puhakka,   
 Kouvolan kuvataiteilija  

Kouvolan kaupunginmuseo Poikilo 
10.10. asti Kartanoiden Kouvola

Poikilo-galleria 
1.6.–29.8. Kouvola väreissä 
 – nostoja Poikilo-
 museoiden valokuva-
 kokoelmien 1960- ja 
 1970-lukujen valokuvista

Kouta-galleria
17.6.–11.7. Essi Immonen
13.7.–8.8. Elina Strandberg
10.8.–5.9. Irma Laukkanen

Täällä tuuli saa puhaltaa

Kouvolan kuvataiteilija Eeva-Liisa Puhakka
17.6.-5.9.2021 Kouvolan taidemuseo Poikilo

Eeva-Liisa Puhakka on Kouvolan kuvataiteilija 
vuosina 2020–2022. Näyttelyssä on esillä instal-
laatioita, veistoksia, videoita, valokuvia, kineetti-
siä veistoksia, ääni- ja hajuteoksia.

Muisti, aika ja paikka, ihmisen ja eläinten suh-
teet ja yhteiselo, ovat eri tavoin esillä Eeva-Liisa 
Puhakan teoksissa. Hänen perhetaustansa ja 
kotiseutunsa näkyvät selvästi teemoissa: van-
hat koneet ja laitteet, maaseudun tyhjiksi jääneet 
tilat, vanhan ja uuden työn suhde, paikan muis-
ti ja naapurikylän uskonlahkot. Viime vuosina 
Puhakka on tehnyt pääosin installaatioita ja 
liikkuvia veistoksia. Hän haluaa katso-
jan tuntevan, kuulevan ja haistavan 
taideteoksen, ei vain katsovan 
sitä. Puhakalle on tärkeää 
yhdistää teoksissaan niin 
digitaalinen kuin fyysinen 
maailma.

Kuva: Eeva-Liisa 
Puhakka, Milk 
Machine 1, 2008, 
veistos.  
Kuva: Aoife Gilles

Kouvolan matkailuoppaiden
kesäkierrokset 2021

Opastetut kävelykierrokset alkavat heinäkuun alussa. Kierroksia on 
keskiviikkoisin sekä lauantaisin. Ne lähtevät pääsääntöisesti arkisin 
klo 18.00, viikonloppuisin klo 14.00 ja kestävät n 1,5 tuntia ja ovat 
maksullisia.

Tänä kesänä Kouvolan keskustan alueella kuullaan mm. Kaikuja 
antiikin Roomasta Urheilupuistossa, Arkkitehtuurin helmistä hallinto-
keskuksen ympäristössä, Kouvolan kadun tarinoita Hissipojasta Han-
saan, tutustutaan kaupunkilaisten olohuoneisiin Manskiin ja puistohin  
sekä Ratapihan tarinoihin asemanseudulla. Myöskin Kasarminmäellä 
poiketaan.

Kaupunki tulee tutuksi kierroksilla Verlan kylällä, Kuusankosken 
Koskenrannassa, Voikkaan Sikomäellä, Korian Pioneeripuiston 
alueella sekä Mustilan alueella Elimäellä. Myllykoskella tutustutaan 
tehtaan patruunoihin, mutta myös upeaan Koivusaareen ja Keski-
kosken siltaan. Myllykoskelta lähtee myös kierros oppaan johdolla 
pyöräillen eteläisen Kouvolan alueelle. Iitissä kierretään Radansuussa 
ja Jokuessa.

Hautausmaakierroksilla Elimäellä, Valkealassa sekä Anjalan 
kirkonmäen kierroksen yhteydessä Kirkkovuorella tutustutaan mm. 
Poikilossa olevan Kartanoiden Kouvola näyttelyn kartanoihin liittyviin 
hautoihin. Lisäksi kierretään Kouvolan vanhalla hautausmaalla.

Venäjäksi esitellään Kasarminmäkeä sekä Niivermäen luonnonsuo-
jelualuetta.

Alvar Aaltoon ja Ankkapurhaan pääseen tutustumaan joka toinen 
viikko keskiviikkoisin sekä Alvar Aalto-viikon 14.- 22.8. aikana päivit-
täin kävellen sekä sunnuntaisin myös pyöräillen.

museot

Tarkemmat tiedot  kesäkuun alkupuolella ilmestyvässä perinteisessä 
keltaisessa esitteessä tai www.kouvolanmatkailuoppaat.fi, 
facebook Kouvolan matkailuoppaat. Lisätietoja puh. 040 1870 383,  
kouvolanmatkailuoppaat@gmail.com.
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Tule katsomaan kun Suomen eliitti 
haastaa kansainväliset tähtiravurit! 

Euroopan huippuravurit ja -ohjastajat 
sekä tasokkaat ikäluokkalähdöt!

Perjantain iltaravien lomassa myös kansainvälisten 
tähtiravureiden esittely ja musiikkia terassilla. 

Perjantaina myös hevoshenkinen Kymi GP golf. 

 KYMI
 GRAND PRIX

www.kouvolanravirata.com • puh. 05-320 1101

Kansainvälinen EM-ravitapahtuma
Kouvolassa 18.-19.6. 2021

Osta liput ennakkoon:

Rallicross SM 
Kouvola 
7.8.2021 
klo 10.30               

Tykkimäen moottorirata, 
Tehontie 51, Kouvola.
Rallicrossin SM-sarjan 3. osakilpailu 
Tykkimäen vauhdikkaalla radalla. 
Mukana kolme luokkaa: autokrossi, 
SRC ja Supercar.

Liput: 20 €, alle 12 v. maksutta 

rallicross.fi 
facebook.com/RallicrossSM
Järjestäjät: ValUA ja KSAU.  
Kuva: Toni Ollikainen.

Pirteä ysikymppinen

Te
ks

ti:
 J

uk
ka

 B
eh

m
 K

uv
a:

 K
PL

Paljon kokenut ja elinvoimaisena pysynyt 
KPL viettää tänä vuonna 90-vuotisjuhliaan.

KPL perustettiin vuonna 1931 rautatieläisten 
seuratalon kerhohuoneessa Kouvolassa. Ysi-
kymppisjuhla vietetään lokakuussa seuran 
perustamispäivänä ja juhlaottelu pelataan 
kauden ainoana launtain kotipelinä 14.8. Kem-
peleen Kiriä vastaan.

”Tapahtuman ideointi on juhlatoimikunnas-
sa vielä työn alla”, sanoo KPL:n puheenjohtaja 
Harri Lehto.

Lehto itse puki KPL:n pelipuvun ensimmäi-
sen kerran ylleen 7-vuotiaana Haminaa vas-
taan. Kakkosvahdin peliura KPL:ssä loppui 
Lehdon lähdettyä opiskelemaan. KPL.n taus-
tajoukoissa hän on toiminut pitkään, viimeiset 
kolme vuotta puheenjohtajana.

”Pesäpallossa viehättää taktisuus ja monipuo-
lisuus. Joukkueurheilu on ollut aina sydäntäni lä-
hellä. Joukkuehengen merkitystä ei voi väheksyä.”

Lehto ei muista, milloin viimeksi ei olisi pääs-
syt edustuksen kotipeliin. Vieraspelit hän kat-
soo yleensä Ruutu Plussalta. Hän on selvillä 
myös juniorijoukkueiden tekemisistä, vaikkei 
aina katsomoon ennätä.

Lehto kuvailee ysikymppisjuhliaan viettävää 
seuraa pirteäksi, perinteikkääksi, eteenpäin me-
neväksi ja hyväkuntoiseksi. KPL on kohdannut 
historiassaan monenlaisia vaikeuksia. Nyt Leh-
toa huolestuttaa vain korona.

”Pahoin pelkään, että jos yleisömääriä rajoi-
tetaan rankasti ja jos valtio ei anna rahallista tu-
kea, seuroja kaatuu. KPL pysyy kyllä pystyssä.”

Mustakeltaisissa pelaava KPL on kisannut 
korkeimmalla sarjatasolla melkein 60 kautta 
ja saavuttanut viisi Suomen mestaruutta.

Pelinjohtaja Iiro Haimi kuvailee juhlavuoden 
urheilullista tavoitetta kauden alussa varovai-
sesti.

”Joukkue on uudistunut jonkin verran, joten 
lähdemme kauteen pienin välitavoittein. Jos 

pelimme kehittyy suotuisasti ja voitamme 
runkosarjassa päävastustajiamme, tavoitteet 
kipuavat korkeammalle.”

Seuraa 
kesällä 
urheilua

www.kouvolanpallonlyojat.fi www.mypa.fi  kouvolanjalkapallo.fi www.kouvolaindians.com

Kouvolan kaupunki ei vastaa tapahtumien mahdollisista muutoksista.
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Kymin Ruukki
Kyminväylä 2, Kuusankoski 

Kuusankosken Kymintehtaalla 
sijaitseva yli 100 vuotta vanha 
rakennus toimii elävänä kulttuu-
rikeskuksena ympäri vuoden. 
Taidegallerioita, käsityöläisiä, 
konsertteja. 
Näyttelyihin vapaa pääsy.

KEIKAT

Pato Klubi/ Pato Areena
su 8.8.  JP- Leppäluoto trio klo 18
su 15.8.  Antti Railio klo 18
pe 20.8.  Dave Lindholm Lights klo 20
su 22.8.  Erja Lyytinen klo 16 ja klo 19
su 29.8.  Riston Klubi (ei vielä varmistettu)
la 4.9.  Stand Up- klubi klo 20
su 5.9.  Mariska klo 18
su 12.9.  Osmo Ikonen Band klo 18 

NÄYTTELYT
 
Galleria Pato
6.6.–25.7.  Kohtaamisia Padolla 
 X- kutsunäyttely
1.–29.8.  Jakke Haapanen- surrealistisia
 maalauksia
5.–26.9.  Jenni Pöyry- käsitöitä
 
Galleria Pääty
6.6.–25.7.  Taru Kurki- maalauksia
1.–29.8.  Mervi Erkkilä- maalauksia
5.–26.9.  Amanda Kareenkoski- 
 valokuvia
 
Galleria Nurkka
6.6.–25.7.  Ulla Korpela- maalauksia
1.–29.8.  Jarkko Martikainen- 
 piirroksia
5.–26.9.  Anitta Vertainen- maalauksia
 
Pato Klubin Galleria
6.6.–29.8. Iloa Eloon- Naivistitaiteen 
 kutsuryhmänäyttely II. 
 Maalauksia ja veistoksia.
4.7.-29.8.  Haukan Siivet- pienoismalleja
5.9.–31.10. Pave Maijanen- Kuva & Valo 
 (valokuvanäyttely) 
 
 

Tapahtumia Mustilassa

• Puunveistopäivät Wood Carving 
 Tour ke-pe 7.7.-9.7. 
• Mustilan Taimipäivät la 21.8. 
• Öinen Taidevaellus la 25.9.
• Mustilan Metsägalleriassa koko   
 kesän: August Eskelinen 
 - Puulle uusi elämä 

Yleisen tilanteen salliessa myös metsä-
konsertteja, työpajoja, talkoita ja teema-
retkiä. 
Katso: www.mustila.fi

Tykkimäen Huvipuiston perinteiset kesäkonsertit 
järjestetään heinäkuussa torstaisin. Kesän 2021 
konsertit järjestetään, mikäli koronatilanne sen 
sallii. Ajankohtaiset tiedot kesäkonserteista löy-
dät Tykkimäen verkkosivuilta, tykkimaki.fi.
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LIPUT: 10 € aikuiset, lapset ilmaiseksi  
Keskiaika·, viikinkiaika -tai kansallispukuun pukeutuneet ilmaiseksi

7.8.2021
Kouvolan Kasarminmäki

HISTORIAA & ESITELMIÄ 
Muinaisolutperinne + teisting 

Jouko Ylijoki
 

Alvar Aalto kulttuurikävely
Kalevi Sirèn johdattaa meitä Kasarminmäellä

 

Lemmenyrtit  Satu Hovi 
 

Suomen rikoshistorian pitkä tarina 
+ Kyllikki Saaren tapaus

Teemu Keskisarja

TUNNELMAA
Keskiaikakauppiaita, seppiä ja käsityöläisiä 

kokoontuu myymään tuotteitaan.

Historianelävöittäjiä
GARS 1600- luvun sotilasleiri

Björnfellin viikinkieiri
Miehonlinna

PILLIPIIPARI
Soitinrakentaja-kansanmuusikko 

Minna Hokka 
Rakennetaan keskiaikaisia pillejä 

ruo’osta ja oljesta
Musiikkia lapsille pilleillä ja torvilla.

KONSERTIT
Ants in the Pants, Irish music

The Leprechauns  
irlantilaisen kansanmusiikin yhtye

Kansanmusiikkiyhtye 
Takapotku

SIRKUSTA
Sirkus Bravuuri

HD Circus 
suomalais-chileläinen akrobaattiduo 
Hanna Laiho ja Damian Santibanez

KESKIAIKAISET
SYÖMINGIT

Kuokantalon possua vartaassa

MYSTIIKKAA JA TAIKOJA
Mystikko Alexander XIII ja 

Loihtija Samu Kuusisto
Taikurikoulu

TAISTELUTALUTUS-
RATSASTUSTA 

Krummi ja Routa testaavat uusia 
soturikokelaita viikinkiratsujen kanssa.

PYHÄN PÄÄRYNÄN 
LEGENDA

 Sirkusta ja musiikkiteatteria
Säilättäret Circus & Härkätien Leikarit

TANNER TÖMISEE
GARS 1600-luvun sotilasäksiisinäytös

Peitsiturnajaiskilpailu, Rohan tallit
Hevosturnajaiset, Rohan tallit

Ravintolat ovat avoinna
Kasarmiravintola Food&Co

Upseerikerho

www.kouvola.fi/Wiipurintien markkinat            Wiipurintien markkinat
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