MUISTIO 1/2022
Keskusta-alueen aluetoimikunta

Kouvolan keskusta-alueen aluetoimikunnan kokous
Aika:

Keskiviikko 26.1.2022 klo 17.30 – 19.31

Paikka:

TEAMS-etäkokous

Läsnä:
Jäsenet
Minna Hirvijärvi, puheenjohtaja
Harri Turkulainen, varapuheenjohtaja
Sven Dubbelman
Sirpa Heikkinen
Elli Heino
Miia Pahkala
Artur Tartu
Juha Willman

läsnä/poissa
x
x
x
x
x
x
x
-

Varajäsenet
Lauri Hodju
Vuokko Koiranen
Marjo Seki
Jani Tilli

x
-

Muut osallistujat
Anne Käki, Kouvolan kaupunki

x

Muuta

Saapui klo 18.32 asian 6 aikana
Saapui klo 18.39 asian 6 aikana

Asian 1-2 ajan

Käsitellyt asiat:
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Minna Hirvijärvi avasi kokouksen klo 17.30.

2. Läsnäolijoiden toteaminen ja esittäytyminen
Todettiin läsnäolijat ja jokainen käytti lyhyen esittelypuheenvuoron.

3. Aluetoimikunnan järjestäytyminen
a) Sihteerin valinta
Valittiin tämän kokouksen sihteeriksi Harri Turkulainen. Kokouksen lopussa päätettiin, että
jatkossa sihteerin tehtävät ottaa hoitaakseen Elli Heino.
b) Viestintävastaavan valinta
Valittiin viestintävastaavaksi Sven Dubbelman. Hänelle annetaan käyttäjätunnukset
aluetoimikunnalle viime kaudella perustettuihin Facebook-sivuille.
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c) Kouvola 100 -tiimi
Kouvolan kaupungilla on tänä vuonna 100-vuotisjuhla. Keskusta-alueen aluetoimikunta on
keskeisesti mukana suunnittelemassa ja koordinoimassa juhlavuoden tapahtumia yhdessä
Kouvolan kaupungin ja seurakunnan kanssa. Mukana ovat myös Kouvola-Seura ja Kouvolan
Liikemiesyhdistys.
Aluetoimikunnan tehtävänä olisi koota tapahtumakalenteri eri tahojen vuoden mittaan
järjestämistä 100-vuotisteemalla olevista tapahtumista. Kaupunki on hakenut Kymi
Osakeyhtiön 100-vuotissäätiöltä avustusta 7 000 € pääjuhlan järjestämiseen, mikä olisi
aluetoimikunnan vastuulla. Myös Kouvola 100 -heraldinen teema on suunnitteilla.
Valittiin aluetoimikunnan jäsenistä koostuva ydintiimi suunnittelemaan ja koordinoimaan
Kouvola 100 -juhlavuoden tapahtumia. Tiimiin valittiin:
• Minna Hirvijärvi, puheenjohtaja
• Harri Turkulainen
• Sven Dubbelman
• Artur Tartu
Tiimi valmistelee asioita, jotka tuodaan sen jälkeen koko aluetoimikunnan käsittelyyn.
d) Kylien neuvottelukunta 2022-2024
Kylien neuvottelukunnan toiminta on jälleen käynnistymässä. Kouvolan kaupunginhallitus
vahvisti 20.12.2021 kylien neuvottelukunnan toiminnan jatkamisen valtuustokaudella 20212024. Kylien neuvottelukunnan toimintaohjeen mukaan neuvottelukuntaan ilmoitetaan kylien
sisäisen päätöksenteon tuloksena valitut edustajat kaupungin kylistä. Myös aluetoimikuntaa on
pyydetty nimeämään neuvottelukuntaan oma edustajansa. Kouvolan kaupungilla
yhteyshenkilönä toimii maaseutuasiamies Henna Pekala.
Valittiin Sirpa Heikkinen aluetoimikunnan edustajaksi kylien neuvottelukuntaan.

4. Aloite Kirsikkapuistosta
Kouvolan kaupungille tehtiin keväällä 2021 valtuustoaloite kirsikkapuiston perustamisesta
Kouvolaan. Kaupunginvaltuusto merkitsi asian tiedoksi lokakuussa 2021. Vastauksen
johtopäätös oli, että puiston perustaminen ja sen hoitokustannukset olivat turhan korkeat.
”Nykyisten käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa kaupungilla ei ole mahdollisuutta
aloitteessa esitettyyn toimintaan perustaa uusi erillinen kirsikkapuisto. Jos kirsikkapuiston
perustaminen koetaan tärkeäksi lisäksi Kouvolaan, valtuusto voi osoittaa hankkeelle
tarvittavan lisämäärärahan, jolloin tekniikka- ja ympäristö -toimiala voi alkaa
selvittämään vaihtoehtoja puiston sijainnille. Kirsikkapuiston perustamista tullaan myös
arvioimaan tulevaisuudessa päivitettävien nykyisiä puistoja koskevien yleissuunnitelmien ja
yleisenalueen suunnitelmien yhteydessä.”
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Aluetoimikunta keskusteli aloitteesta ja päätti, että seurataan asiasta käytävää kansalaiskeskustelua
sekä kaupungin puistosuunnitelmien päivittämisiä. Aluetoimikunta päätti ottaa asian esille
uudelleen seuraavassa kokouksessa.

5. Aloite Koirapuistosta
Kouvolan kaupungin palautekanavassa on esitetty, että keskusta-alueelle pitäisi perustaa lisää
koirapuistoja (tai ainakin yksi). Nykyiset sijaitsevat Marjaniemessä ja Käyrälammella. Uusi
koirapuisto voisi sijaita alueella Rekola-Sarkola-Kankaronmäki-Vahteronmäki-Kotkankallio.
Aluetoimikunta päätti jatkaa asian suunnittelua ja seurata asian etenemistä kaupunginhallinnossa.
Miia Pahkala nimettiin aluetoimikunnan yhteyshenkilöksi tässä asiassa. Aluetoimikunta päätti myös
ottaa asian esille uudelleen seuraavassa kokouksessa.

6. Yhteisötila
Kouvolassa on tällä hetkellä yhteisötila Elimäellä Puljun kiinteistössä sekä Jaalassa entisessä
kunnanvirastossa. Rakenteilla olevaan Valkealan monitoimitaloon on myös tulossa yhteisötila.
Kouvolan keskusta-alueelta tällainen yhteisötila sen sijaan vielä puuttuu.
Aluetoimikunnat ovat tehneet talvella 2021 alueillaan yhteisötilan tarveselvitystä, jossa on noussut esille
tarve lähellä olevista saavutettavista harrastus- ja toimintamahdollisuuksista.
Alueellisissa yhteisötiloissa voidaan tarjota asukkaille eri toimijoiden yhteistyönä harrastus- ja
tukitoimintaa, vapaaehtoistoimintaa ja kuntouttavan työtoimintaa. Digitalisaatio mahdollistaa palvelujen
tarjoamisen yhteisötiloista myös etänä. Alueellisina yhteisötiloina tulee hyödyntää ensisijaisesti kaupungin
nykyisiä tiloja, jolloin tilojen käyttöaste ja monikäyttöisyys toteutuu.
Hyvinvoinnin kasvu –ohjelmassa todetaan, että yhteisöllisyys lisää ihmisten kiinnittymistä omaan
asuinalueeseensa ja edistää ympäristöstä huolehtimista. Järjestöt ja muut yhteisöt tekevät yhteisöllisyyttä
edistävää vapaaehtois- ja kansalaistoimintaa laajasti. Yhteisöllisyyttä voidaan edistää järjestöjen
toimintamahdollisuuksia parantamalla, julkisten rakennusten tehokkaammalla monitoimijaisella käytöllä
(ns. normaalin käytön lisäksi) ja mahdollistamalla erilaisten tapahtumien järjestäminen.
Aluetoimikunta keskusteli eri mahdollisuuksista perustaa yhteisötila Kouvolan keskustaan. Tulevaan
kulttuuritaloon tällaisen sijoittuminen olisi mahdollista, mutta sen toteutuminen on vielä vuosien
päässä. Yhteisötilan perustaminen väliaikaisesti toisiin tiloihin oli myös keskustelussa esillä. Yhtenä
vaihtoehtona tuotiin esille Manskissa vapaana olevat tilat. Saavutettavuus, esteettömyys,
parkkitilaa yms. olisi tässä paikassa hyvällä tasolla.
Päätettiin, että puheenjohtaja kysyy asiasta lisää Kouvolan kaupungilta/Heli Veripäältä ja kertoo
aluetoimikunnan näkemyksiä.

7. Muut esille tulevat asiat
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a) Ratamon terveysmetsä -hanke
• Keskusteltiin yleisesti mitä tiedettiin ko. hankkeesta.
b) Aluetoimikunnan edustus muissa kehittämisryhmissä
• Puheenjohtaja kysyy Kouvolan kaupungilta/Heli Veripäältä mitä nämä kehittämisryhmän
ovat aiemmin tehneet, mitä on nyt tekeillä ja keitä niissä on aiemmin ollut mukana?
c) Varajäsenten osallistuminen aluetoimikunnan kokouksiin
• Päätettiin, että varajäsenet kutsutaan kaikkiin aluetoimikunnan kokoukseen. Samalla
todettiin, että kaupungin sääntöjen mukaan varajäsen on oikeutettu kokouspalkkioon vain,
jos joku varsinainen jäsen on poissa. Jätettiin vielä auki, miten toimitaan tilanteessa jossa
esim. vain yksi varsinainen jäsen on poissa, mutta kaksi tai useampi varajäsen olisi paikalla.
d) Aluetoimikunnan WhatsApp-ryhmä
• Puheenjohtaja perustaa aluetoimikunnan keskinäistä viestintää varten WhatsApp-ryhmän.

8. Seuraavat kokoukset
Päätettiin, että aluetoimikunta kokoontuu seuraavasti:
• Torstai 24.2. klo 17.30, kokouspaikka Kymenlaakson liitto, Hovioikeudenkatu 6, 3. krs.
• Torstai 24.3. klo 17.30, kokouspaikka päätetään myöhemmin.
• Tiistai 26.4. klo 17.30, kokouspaikka päätetään myöhemmin.
• Torstai 19.5. klo 17.30, kokouspaikka päätetään myöhemmin.

9. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.31.

Muistion kirjoitti,
Harri Turkulainen

