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ANJALANKOSKEN ALUETOIMIKUNTA Pöytäkirja 2/2022
Aika:
Paikka:

perjantai 4.2.2022 klo 17.05 – 19.30
Myllykosken Seuratalo, Myllykoskentie 7, 46800 Kouvola

Läsnä:
Jäsenet:

Jäsenet:
Palin Terhi, PJ
Läsnä
Uotila Risto, VPJ
Läsnä
Kelloniemi Veli-Pekka, Viestintävastaava Läsnä
Kujala Janne
Poissa
Mattila Eero, sihteeri
Läsnä
Rantamo Tuula
Etänä teamsin kautta
Viitalo Noora
Etänä teamsin kautta
Väisänen Katja
Poissa
Varajäsenet:
Niemelä Saila
Raippo Juha
Seittenranta-Vekkeli Sofia
Siukkola Hannu

Poissa
Poissa
Poissa
Läsnä

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Terhi Palin avasi kokouksen ja kertoi keskusteluistaan edellisen
aluetoimikunnan puheenjohtaja Elina Porkan kanssa. Porkka mainitsi edellisen
toimikunnan toteuttaneen pukukopin Inkeroisten Korijärvelle, on keskusteltu
monitoimitilasta ja edistetty koirapuistoasiaa. Ystävänpäiväkahvit tarjottiin. Toimikunta
kykeni luomaan rakenteita ja näyttämään kaupunkilaisille, että toiminnalla on täällä
paikkansa. Inkeroisten Opiston rantapuistoon rakennettiin grillipaikka.

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Totesimme kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja 25.1.2022.
Hyväksyttiin.

4. Kokousaikataulut kevääksi 2022
Päivämääräehdotukset ovat: viikko 9, viikko 13, viikko 17 ja viikko 20.
Perjantai on haastava, joten maanantai, tiistai tai torstai on hyvä.
ma 28.2.2022 klo 16.30, ti 29.3.2022 klo 17.00, ma 25.4.2022 klo 17.00 ja to 19.5.2022 klo
17.00.
5. Toimintasuunnitelma vuodelle 2022 (23.2.2022 mennessä)
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Puheenjohtaja Terhi Palin esitteli toimintasuunnitelman, jonka keskeiset osat ovat
tavoitteet, tärkeimmät tehtävät, edellytykset ja toiminnan sisältö vuodelle 2022.
Keskusteltiin miten monta kokousta pidetään, miten järjestetään, toteutetaan ja
osallistutaan toimintaan. Tavoitteena on ”Kestävän kehitys” tietoisuuden kasvattaminen.
Osallistutaan ”Luonnon monimuotoisuus- työpaja” webinaariin 10.2.2022 ja Risto Uotila
palaa ”Kestävä kehitys” aiheeseen seuraavassa kokouksessa. Aluetoiminta edistää
asukastilaisuuksia. Perusteellisen keskustelun jälkeen hyväksyttiin liitteen
toimintasuunnitelma vuodelle 2022. Suunnitelman voi käydä lukemassa myös Teamsissa.

6. Viestintävastaavan raportti julkaisujen periaatteista
Veli-Pekka esitteli periaatteet. Kaikki saa päivittää Facebookin. Hyvät viestintäkäytännöt.
On monia keskustelukanavia siksi määritellään, missä tilanteessa mitäkin käytetään. Kun
ollaan yhteydessä johonkin tahoon, tiedotetaan kehen ollaan yhteydessä. Tiedotetaan
toisille. Viestinnän kohdentaminen tulee onnistua hyvin. Tulee tavoittaa oikeat henkilöt
oikeaan aikaan. Viestin sisällön voi muokata kohderyhmän ja kanavan mukaan.

7. Kylien neuvottelukunnan toiminnan jatkaminen 2022–2024
Lähetetty kaikille, että toiminta on käynnistymässä. Kyliltä toivotaan edustajia
neuvottelukuntaan. Merkittiin tiedoksi.
8. Luonnon monimuotoisuuden työpaja 10.2.2022 Teamsina klo 17.30
Toivotaan jäsenten osallistuvan.

9. Ennakointikoulutus.
Pohjois-Kymen Kasvu Tule oppimaan ennakointia 15. tai 17.2.2022. Kasvu ja kumppanit
järjestävät aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI:n kanssa ennakointikoulutuksen 15. ja
17.2.2022. Toivotaan jäsenten osallistuvan.

10. Työstössä olevat aloitteet
•

•

•

Koirapuisto. Laadittu selvityksiä. Useita vaihtoehtoja esitelty Teamsissa.
On toivottu kahta erillistä aluetta sekä isoille että pienille koirille. Kun
tehdään normien mukaisesti, hinta on vähintään 50.000 – 100.000 euroa.
Laajan keskustelun jälkeen päätettiin ehdottaa Koirapuiston
jatkovalmisteluun Keltakankaan alueen puistoa entisen jääkiekkokaukalon
paikalla. Kaupunki ottaa toteutuksesta vastuun. Käynnistetään keskustelu.
Kuntoportaat EM antoi raportin. Vaihtoehtoja on monia. Hinta on ollut
20.000 – 200.000 euron haarukassa. Korialla alkoi hanke vuonna 2019
kyläillassa. Kallioniemessä on kohde. Aluetoimikunta alkoi vetää. Korian
Ponsi on talkooporukkana. Puheenjohtaja Kirsi Hämäläinen johtaa
hanketta. Suunnitelmat ja tarvikkeet tulevat kaupungilta. Myllykoskella ei
ole kiinnostusta vastuutahosta hankkeelle. Osa asukkaista ei halua portaita
Koivusaareen. Riski on sekä tekeminen että valmiina olevasta toiminnasta
vastuu sekä portaista huolehtiminen. Ei ole löytynyt ryhmää, joka
toteuttaa. Tällä hetkellä ei ole mahdollisuutta toteuttaa kuntoportaita.
Sen sijaan päätettiin käynnistää selvitys aktiivipuistohankkeesta.
Aktiivipuistohanke. Edistetään
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•
•

•

Kysely Kouvolan ulkokuntoilu pisteistä. Vastataan.
Myllykosken Latu ry:n anomus pitkospuut ja Kurkimäen vesitornin alueen
kulkusillat. Tehdään ja viedään hanketta eteenpäin. Hanke on 1.746 euroa
ja sitä päätettiin puoltaa. Toteutus kuitteja vastaan. Asia alistetaan Heli
Veripäälle hyväksyttäväksi.
Yhteisötila
Keskusteltiin laajasti monipalvelupisteen/yhteisötilan toteutuksesta.
Paikka on vielä valitsematta. Ensiksi tulee määritellä, miksi tila hankitaan ja
miten sitä hyödynnetään. Sitten tehdään paikka valinta (ihmiset kävelevät
ohi ja tulevat mukaan). Mitkä ovat konkreettiset yhdistykset? SPR on
ajateltu toimijaksi ja työllisyyshenkilö olisi palkattava. Tilan kalustus ja
välineistö on hankittava, jotta tilasta voi tulla kylien olohuone. Seuratalo
on mahdollinen. Ajatuksena on, että yrittäjät, yhdistykset ja ihmiset
löytävät toisensa. Tilassa voidaan toteuttaa lasten satutunteja, jumppaa,
esitelmiä ja oleskelutapahtumia. Tilassa pitää olla aktiivinen henkilö, joka
osaa junailla toimintoja. Järjestöt voivat pitää kokouksiaan. Matinea
tyylistä toimintaa myös halutaan. Hanke vaatii oikean toimintamallin
löytämistä ja henkilöstön rekrytointia
Salossa on kulttuuritalo Villi. Pro Rantakivet emännöi ja isännöi
kulttuuritalo Villiä (Vähäsillankatu 9, Salo). Se on kaupunkilaisten olohuone
ja kohtaamispaikka. Talon suojiin ovat tervetulleita kaiken ikäiset
kaupunkilaiset, lapsista senioreihin. Kokoamme erilaiset kulttuurin
harrastajat ja ammattilaiset sekä yhdistykset saman katon alle. Villissä voi
työllistyä, ylläpitää ja kehittää työkykyä esimerkiksi osallistumalla erilaisiin
talkoisiin ja projekteihin. Villin tila muuntautuu moneksi. Se sopii
pienimuotoiselle teatteri-, runo- sekä musiikkiesityksille, työpajoille,
harrastuspiireille ja näyttelyille. Villiä voit vuokrata myös perhejuhliin sekä
kokouksiin ja muihin tilaisuuksiin.
Pulju Elimäellä esiteltiin. Kouvolan kaupunki on antanut Puljun tilat
paikallisten yhdistysten käyttöön loppuvuodeksi veloituksetta. Puljusta
halutaan muodostaa yhdistysten omatoimiseen käyttöön tarkoitettu
yhteisötila. Tiloissa tulee olemaan viikoittaista toimintaa, kuten MLL:n
Elimäen yhdistyksen perhekahvila. Myös Helmimartat ovat ilmaisseet
kiinnostuksensa kokoontua säännöllisesti Puljun tiloissa. Puljulla on monta
huonetta, joten tiloissa voi kokoontua useampi järjestö samaan aikaan.
Päätettiin selvittää vielä eri vaihtoehtoja Myllykoskella ja Market alueella.
Asiaa käsitellään seuraavassa kokouksessa ma 28.2.2022 klo 16.30.

•

Asukaskysely/ -kokous. Yleisötilaisuuden järjestämisestä sopiminen
Pohditaan sopivaa ajankohtaa ja täsmällisiä teemoja. Tilaisuudessa pitää
esitellä hankkeita. Aika voisi olla toukokuussa. Yhteisötilan esittely voi
tapahtua samalla yleisötapahtumassa.
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11. Saapuneet aloitteet
Kirjataan saapuneet aloitteet.
Sippolan pysäkki asian on esittänyt Janita Baarman. Avuntarve lautatavara pysäkkeihin 120
metriä per pysäkki. Hinta-arvio hienosahatulle laudalle on 2,50€/metri X 120mx3kpl =
900€. Pysäkit omistaa ELY-keskus ja lupa pysäkkien kunnostamiseen on saatu liikennelupa
vastaavalta ELY-keskukselta. Hänellä ei ollut tietoa että ELY-keskuksella olisi vastaavaa
"aluerahoitusta" talkooporukoille kyseisiin projekteihin, siksi lähestymme kaupunkia apua
tarvitsevina. Jukka Perttula kaupungin kunnossapitopäällikkö neuvoi minua lähestymään
teitä. Olemme saaneet hankkeeseen kiinnitystarvikkeet Toolsilta sekä yksityisapua
maaleihin. Kyläläisistä olemme koonneet talkooporukan miehiä ja naisia ja yhteistuumin
kunnostamme pysäkit maalaismaisemaa palveleviksi sekä suojaisemmiksi. Pysäkkien
pääosaisia käyttäjiä ovat kylän kouluikäiset lapset, päivittäin joko taksi- tai linjaautoliikenteessä. Pysäkeitten metallirunko säilytetään, nykyiset vanerit poistetaan ja
korvataan laudoituksella. Sivut myös laudoitetaan säänsuojaksi ja väri vaihtuu
kelta/valkoiseksi. Olemassa olevat kyltit ja roska-astiat säilytetään paikoillaan. Vieressä
oleva ilmoitustaulu maalataan ja korjataan samalla kun pysäkitkin teemaan sopiviksi.
Aikatauluna olemme ajatelleet talvenaikana pätkiä sekä maalata lautatavaran ja kevään
tullen aloittaa kiinnityksen. Hankkeesta hankitaan lisätietoa seuraavaan kokoukseen.
Suvi Peltola on ehdottanut paikalliset palvelut – mainonta kampanjaa. Olisi omat nettisivut,
some-tili ja kotiin jaettava mainos, jossa kootusti eri aloittain tarjolla olevat paikalliset
palvelut ja tuotteet sekä ajankohtaiset kampanjat/alet. Väitän, että 90 %
Anjalankoskelaisista ei tiedosta, mitä kaikkea saatavissa paikallisesti, koska pienyrittäjät
eivät hallitse mainontaa ja markkinointia. Kaiken a&o on saada paikallinen väki
kohdentamaan kysyntä paikalliseen tarjontaan, niin surullista kun suunnataan muualle ihan
turhaan. Paikalliset yrittäjät varmasti osallistuisivat kuluihinkin kun huomaisivat sen
kääntyvän omaksi voitokseen. Aloite jätetään pohdintaan toistaiseksi.
Anjalasta on tehty esitys kuntoportaista Hepovuorelle, joka olisi riittävän korkea ja sopivan
jyrkkä. Päätettiin ehdottaa, että kun toimija/yhteisö on takana, niin asiaan palataan
uudelleen.
Kati Jaakkola ehdottaa, että kun alueella toimii monta yhdistystä, seuraa ym., voisiko
jossakin vaiheessa järjestää tapahtuman, missä kaikki voisivat tulla kertomaan
toiminnastaan. On paljon sellaisia yhdistyksiä, missä väki vanhenee ja nuorempaa verta
kaivataan joukkoon mukaan, mutta nuoret/nuoremmat/muuttaneet ei tiedä mitään näistä.
Itse muutin Anjalankoskelle 2006 taideseurasta kuulin vuosi sitten.
Ajatus on kehittämisen arvoinen, mutta hanke vaatii vielä jatkovalmistelua.
Mari Siren esittää Uimaportaita Inkeroisten venelaituriin. Kymijoen rannassa on hyvä
venelaituri. Saisiko laituriin kiinnitettyä uimaportaat niin, että uimaritkin voisi laituria
käyttää. Puheenjohtaja Terhi kysyy, voisiko Tuula Rantamo selvittää aloitetta lisää.
Helena Härkönen esittää. Kuten olemme lukeneet lehdistä sekä itse alueella asuvina,
tiedämme melun sekä tärinän lisääntyneen ratatöiden jälkeen, johtuen junaliikenteen
kasvusta. Toivoisin aluetoimikunnalta aktiivista otetta ao. tahoihin, jotta asukkaiden
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mielipiteet, toiveet tulevat kuulluksi. Yhteistyö AVI:iin ja VR:een. Päätettiin ottaa aktiivinen
ote asiaan. Aloitetta vie eteenpäin Terhi Palin. Kehotetaan AVIA ryhtymään toimiin.
Kouvola aiheinen peliohjelma kilpailu. Kouvola on julistautunut pelitaiteen kaupungiksi.
Siirretään kaupungille vastuulle.
Valokuituverkko. Ei ala ellei tarpeeksi liity. Innovaatiorahastosta voisi tukea. Emme lähde
edistämään. Rahasto ei ole tarkoitettu tukemaan.
Tuhannen euron rahasto – aloite. 1000 € rahasto, josta maksetaan nimellinen 30 euron
kertakorvaus julkisella paikalla (esim torilla) tai vanhusten luona (esim palvelutalossa)
soitetusta noin 30 min konsertista Pohjois-Kymen Musiikkiopistossa opiskeleville
edistyneille (2-3vuotta opiskelleille) oppilaille. Voisi tehdä yhteistyössä PKMO:n kanssa,
joka organisoisi soittajia. Soittajat saisivat "ammattimaista" kokemusta palkkioineen ja
ihmiset kulttuurista nautintoa. Aluetoimikunta merkitsee aloitteen tiedoksi ja tarjoaa
tilaisuuksia ja näkyvyyttä ilman korvausta eri järjestettävissä tapahtumissa.
Aloite VR audiolaseista. VR-lasit Myllykosken nuorisotilan käyttöön tai kirjastoon
lainattavaksi. Metaversumi on tulossa ja VR-maailma ei ole nykynuorille
lähitulevaisuudessa pelkkää huvia, vaan mahdollisesti jopa työskentelytila. VR-maailmaan
olisi hyvä voida tutustua. Todettiin, että sosiaaliset mediat siirtyvät virtuaaliin. Hyväksyttiin
aloite jatkovalmisteluun ja Veli-Pekka selvittää.
Kepit lainattavaksi. Keväisin asukkaat ja taloyhtiöt järjestävät asuinalueillaan
roskankeruutalkoita. Jostain olisi hyvä voida lainata "talkoopaketti" johon kuuluu
roskankeruukeppejä, jätesäkkejä ja turvaliivejä. Roskankeruukepit ovat alkaen 12 e/kpl
(https:www.prisma.fi/fi/prisma/vitility-tartuntapihdit-iso
magneetilla?gclid=EAIaIQobChMIg5rt3LrN9QIVaEaRBR3VcgvGEAQYAiABEgILffD_BwE&gclsr
c=aw.ds). Esim 50 x 12 euroa roskankeruukepit maksavat 600 euroa. Kepit pitäisi voida
hakea jostain lainaan, esim kirjastosta. Turvaliivejä voisi ostaa saman verran a 7 euroa eli
350. Hyväksyttiin aloite jatkovalmisteluun. Selvitetään josko keppejä voisi lainata
kirjastosta tai muualta. Kun käytössämme on yhteisötila, niin se olisi sopiva paikka.
Veli-Pekka Kelloniemi esittää parkour välineitä hankittavaksi. Parkour on suosittu harrastus
nuorten keskuudessa. Tunnettu Lappset-yritys valmistaa lasten olemassa oleviin puistoihin
soveltuvia parkour välineitä. kts esim. https://www.lappset.fi/Tuotteet/Tuote/dexbox/081702M Esim ko. väline maksaa alle 2000 euroa. Jos kaupunki suostuu
vastaanottamaan ja asentamaan välineen puistoon. Kustannusarvio on 2000€. Hyväksyttiin
aloite jatkovalmisteluun. Siirretään aloite valmisteltavaksi yhdessä aktiivipuistoasian
yhteydessä.
Koirapuistosta tehdyt aloitteet.
Minna Perälä kirjoittaa, että koirapuistoa on odotettu aika kauan Myllykoskelle. Täällä on
todella paljon koiria eikä mitään minne voisi irti päästää. Koiria lennätetään irti
taajamametsissä ja hallitsemattomasti lehahtelevat lenkkeilijöiden ja kiinni olevien koirien
eteen. Kuulin myös että joku on sitten keksinyt että päiväkodin pihahan on kokonaan
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aidattu. Hyvä paikka koirapuistolle olisi paloaseman vieressä, kipsin parkkipaikan päässä.
Aitakin olisi jo kolmella sivulla, katulamppu jne. Toki maanomistajasta ei tietoa.
Martta Seppinen kirjoittaa, että Myllykoskelle tarvitaan koirapuisto. Ehdotukseni olisi, että
se tuli tehtaan parkkipaikalle. Siellä aitaus ei häiritsisi ketään ja on jo osittain aidattu sekä
valaistu. Mukaan saattaisin näin myös pala metsää viihtyvyyteen.
Ninni Partanen kirjoittaa, että olisi melko mukava saada viimeinkin se koirapuisto
Myllykoskelle. Nyt oli jo joku käynyt päiväkodin (!😔) aidatulla pihalla leikittämässä ja
kakattamassa koiransa. Ottaisin nyt myös huomioon paikan joka alun perin oli kaavailtu
paikaksi eli kahden tyhjän tontin verran oleva metsikkö teatterin kohdalla Rautakorventien
ja Jokisillantien (sekö se nykyään on) välissä. Alun perin suunnitelma kaatui naapuriin joka
ei hyväksynyt koirapuistoa, mutta hän asuu nykyään valtaosan muualla ja on minusta
väärin jos saa kieltää puiston vaikkei vieressä asukkaan. JA jos puisto tehtäisiin alueen
takareunaan, olisi hänen ja puiston välissä yksi tyhjä tontti. Koirien hyvinvointi heijastuu
ihmisten hyvinvointiin. Kun koira voi hyvin ja on onnellinen, ihminenkin voi hyvin. On ihan
tutkittu juttu, että koiran ja kissan silittäminen ja pelkkä seura laskee verenpainetta joka
taas osaltaan auttaa sydämen vointiin jne.
Kuntoportaista tehdyt aloitteet. Terhi Forss on tehnyt aloitteen Myllykosken Koivusaareen
kuntoportaista. Edellisen aluetoimikunnan raportissa kuntoportaat ovat mukana. Eero
Mattila selvitti kuntoportaita Teemu Mäki-Paakkasen ja Eemi Skytän kanssa. Esitelty
hankeaineisto on toimitettu aluetoimikunnan jäsenille.
Päätettiin, että kuntoportaita ei ryhdytä toteuttamaan, koska hankkeelle ei ole esitetty
selkeätä vastuutahoa eivätkä paikkavaihtoehdot ole kiistattomia. Hyväksyttiin aloitetta
tarkasteltavaksi käynnistettävän Koivusaari Aktiivipuistohankkeen yhteydessä.

12. Muut mahdolliset asiat
Todettiin, että puheenjohtaja antaa raportin toimikunnan käynnistyneestä työskentelystä
Keskilaakso lehdelle.
13. Seuraava kokous. Ma 28.2.2022 klo 16.30 Kymenlaakson Jäte Oy:n tiloissa.
Kymenlaakson Jäte Oy:n toimitusjohtaja Kati Manskinen toivottaa aluetoimikunnan
edustajat tervetulleiksi yhtiön vieraaksi (viikko 9 on hiihtolomaviikko ja toimitusjohtaja on
vuosilomalla). Yhtiön osoite on Ekokaari 50, Keltakangas. Meitä isännöi yhtiön laatu- ja
kehityspäällikkö Virpi Leppälä.
14. Kokouksen päättäminen Klo 19.30

Terhi Palin
Puheenjohtaja
terhi@meiksi.info
puh 0453477933

Eero Mattila
Sihteeri, VT
eeromattila@pp.inet.fi
puh 0400 551 284
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