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ANJALANKOSKEN ALUETOIMIKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2022  
 
Aika: tiistai 25.1.2022 klo 17.00 – 19.00 
Paikka: Myllykosken Seuratalo, Myllykoskentie 7, 46800 Kouvola 
 
Läsnä: Jäsenet: 

Palin Terhi, PJ Läsnä 
Uotila Risto, VPJ Läsnä 
Kelloniemi Veli-Pekka Läsnä 
Kujala Janne  Etänä teamsin kautta 
Mattila Eero, sihteeri Läsnä 
Rantamo Tuula Läsnä 
Viitalo Noora  Etänä teamsin kautta 
Väisänen Katja Poissa 

 
Varajäsenet: 
Niemelä Saila Poissa 
Raippo Juha  Etänä teamsin kautta. Poistui klo 17.50 
Seittenranta-Vekkeli Sofia Etänä teamsin kautta 
Siukkola Hannu Läsnä 

 

1. Kokouksen avaus  
Puheenjohtaja Terhi Palin avasi kokouksen ja kertasi jo tätä ennen tehdyt valmistelevat toimet. 
Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri kokoontuivat ti 11.1.2022 klo 16.30 Anjalankosken 
ABC:llä valmistelemaan toimikunnan työtä. Kaupungin järjestämä Informaatiotilaisuus pidettiin 
Teams´ä ke 12.1.2022 klo 17.00 alkaen. Todettiin Anjalankosken aluetoimikunnasta mukana olleet. 
Esiteltiin kokouksen Power Point - kuvat. Puheenjohtaja tähdensi terveisinä toimikunnalle, että 

- lukekaa sähköpostinne/viestinne 
- älkää jättäkö puheenjohtajaanne yksin 
- priorisoikaa aikaanne toimikunnalle 
- älkää luvatko yksilöinä 

 
Jäsenet esittäytyivät seuraavasti 

- Terhi Palin, on ollut mukana kulttuurijärjestöissä. On IT alalla konsultti. 2 lasta ja 3 
lastenlasta. 

- Eero Mattila, pienyrittäjä, ollut Valkealan ja Anjalankosken kuntajohtajana ja Kouvolan 
sivistystoimen toimialajohtajana, harrastaa järjestötoimintaa. 2 lasta ja 5 lastenlasta. 

- Risto Uotila, on ollut Myllykoski Paper Oy:n ja UPM Myllykosken työsuojeluvaltuutettu. On 
ollut töissä Parikissa sekä valittu Kymenlaakson Journalistien Vuoden valottajaksi 2012. 
Harrastaa musiikkia. 4 lasta. 

- Tuula Rantamo, on vuonna 2007 muuttanut tänne Kotkasta. 3 omaa lasta. Tuula on töissä 
Mäkikylän palvelukeskuksessa ja on aiemmin työskennellyt Anjala kodissa. 

- Veli-Pekka Kelloniemi, on vuodesta 2009 asunut Anjalankosken Keltakankaalla. Töissä 
Kaupunkilehdet Pohjois-Kymenlaakso&Ankkuri toimituksessa. 

- Hannu Siukkola, on Kouvolan myyntivastaava LMCE Group yhtiössä. Työ on myyntiin ja 
markkinointiin keskittyvää. On mukana aluetoimikunnassa mielenkiinnosta työhön. 
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- Janne Kujala, on mukana puhtaasta mielenkiinnosta, vaikka aika paljolti kuluu töissä. 
- Juha Raippo, edustaa mielellään Kaipiaisten seutua, joka seutu koetaan olevan syrjässä. On 

mukana useassa eri järjestössä ja haluaa edistää seudun asioita. 
- Noora Viitalo, on kotoisin Inkeroisista. Hänellä on runsaasti kokemusta järjestötyöstä. Hän 

on töissä varhaiskasvatuksessa. On mukana muun muassa Myllykosken Ladun toiminnassa. 
- Sofia Seittenranta-Vekkeli, on mikrobiologina (MMM) Kymen Ympäristölaboratorio Oy:ssä 

ja on mukana järjestötoiminnassa. 
 

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

3. Valitaan pöytäkirjan tarkastajat  
Pöytäkirja lähetetään jäsenille sähköpostina ja hyväksytään seuraavassa kokouksessa. 
 

4. Järjestäytyminen   
Todettiin, että puheenjohtajana on Terhi Palin ja varapuheenjohtajana Risto Uotila. Valinnat 
on tehty Kouvolan kaupunginvaltuustossa. 
1. Sihteeriksi valittiin Eero Mattila 
2. Viestintävastaavaksi valittiin Veli-Pekka Kelloniemi 
3. Aluetoimikunta toimii Elinvoimajaoston alaisuudessa. Aluetoimikunnan toimintasääntö 
löytyy sekä kaupungin että toimikunnan Teams sivuilta (lähetän liitteenä). 

 

5. Viestintäkanavat ja julkaisujen periaatteet 
Viestintäkanavamme ovat sekä kaupungin Teams linkki että omat Facebook sivut samoin 
aluetoimikuntien yhteinen Instagram. Kaupungin youtube – kanava (studio kaupungintalolla 
käytettävissä). Tilaisuudet ja tapahtumat on yhdessä koordinoitava. Vältämme sivuillamme 
kaupallisia julkaisuja. Viestintävastaava laatii tiedottamisen periaatteet. Oikeudet laittaa 
viestejä ja tiedotteita sivuille hyväksytään jokaiselle jäsenelle ja varajäsenelle. Hyödynnetään 
tiedottamisessa paikallisia lehtiä. 
 

6. Valokuva aluetoimikunnan nettisivulle   
Otettiin ryhmäkuva paikalla olleista toimikunnan jäsenistä. 
 

7. Puheenjohtajien kokouksen terveiset  
Keskusteltiin aluekehittämisrahan käyttökohteista. Toimikunnalla on 13.581 € 
aluekehittämiseen. Yhteiseen kehittämiseen jää 20.488 € (koulutus ja yhteishankinnat). 
Olemme velvollisia raportoimaan suunnitelmistamme helmikuun 2022 loppuun mennessä. 
Yrittäjyysasenne pitää ottaa työssämme huomioon. Olemme alueellisen lähidemokratian 
toiminta-alusta. Kylien välistä yhteistyötä tulee kehittää. Aluetoimikunta laatii toimintansa 
vuosikellon. Kestävän kehityksen työpaja on to 10.2.2022. Yhteisötilat ovat etsinnässä.  
Hanketeemana on kestävä kehitys. Hankerahoitus on 75.000 €. Puheenjohtaja esitteli aloitteen 
polun/etenemisen. Toimintamalli sovitaan yhdessä. Valmistelu ennen päätöstä on vietävä 
riittävän pitkälle. Hankkeet on perusteltava ja valittava hankevastaava. Toimikunta ei ole 
aloiteautomaatti.  Jatketaan edellisen toimikunnan työtä. Yhteisötilaa etsitään.  
 

8. Toimintasuunnitelma vuodelle 2022 (23.2 mennessä)  
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Toimintasuunnitelma 2022 (ja -raportti edeltävältä vuodelta) sekä toimintasäännön päivitys 
kaupunginhallituksen elinvoimajaostoon 15.2.2022. 

 

9. Kylien neuvottelukunnan toiminnan jatkaminen 2022–2024 
Kouvolan kaupungin Luonnon monimuotoisuus – työpajaan 10. helmikuuta 2022 17:30–19:30 
on kutsuttu kaikki Aluetoimikuntien jäsenet Teams kokoukseen.  Kaupunki on saanut 
ympäristöministeriöltä rahoitusta luonnon monimuotoisuus – hankkeisiin. 
 

10. Saapuneet aloitteet   
Esiteltiin Teams sivuille toimitetut hanke-ehdotukset.  
- Koirapuisto, 
- Kuntoportaat 
- Myllykosken Latu ry:n pitkospuut. 
 

11. Muut mahdolliset asiat 
Ilkivaltaryhmä (yhteinen aluetoimikuntien edustaja) 
Digitukiverkosto (yhteinen aluetoimikunnan edustaja, 1-2 hlöä) 
Kehittämishankkeet: Kestävän kehityksen hanke (aluetoimikuntien edustaja sekä ohjaus- että 
projektiryhmään) 
Kouvola 100 vuotta (keskusta-alueen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja) 
Lasten ja nuorten alueelliset verkostot LAPE-verkosto (alueen aluetoimikunnan edustaja, katso 
seuraavalta dialta pj:n tiedot) 
Ratamo-terveysmetsä (keskusta-alueen aluetoimikunnan edustaja) 
 

12. Seuraava kokous.  
Päätettiin kokoontua seuraavan kerran pe 4.2.2022 klo 17.00 Myllykosken Seuratalossa. 
 

13. Kokouksen päättäminen   
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.00. 

 
  
 
Terhi Palin    Eero Mattila 
Puheenjohtaja   Sihteeri, VT 
terhi@meiksi.info   eeromattila@pp.inet.fi 
puh 0453477933   puh 0400 551 284 
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