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ANJALANKOSKEN ALUETOIMIKUNTA Pöytäkirja 3/2022  

 
Aika: maanantai 28.2.2022 klo 16.30 – 19.20 
Paikka: Kymenlaakson Jäte Oy, Ekokaari 50, Keltakangas 

Kymenlaakson Jäte Oy:n toimitusjohtaja Kati Manskinen toivottaa aluetoimikunnan 
edustajat tervetulleiksi yhtiön vieraaksi. Yhtiön laatu- ja kehityspäällikkö Virpi 
Leppälä esittelee meille yhtiön toimintaa. 
 

 
Läsnä: Jäsenet: 

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

 
Varajäsenet: 

Niemelä Saila Poissa 

Raippo Juha Poissa 

Seittenranta-Vekkeli Sofia Poissa 

Siukkola Hannu Läsnä 

 

1. Kokouksen avaus  
Puheenjohtaja Terhi Palin avasi kokouksen. Terhi toivotti esitelmöitsijän laatu- ja 
kehityspäällikkö Virpi Leppälän tervetulleeksi pitämään kiinnostavaa esitelmää. Leppälä 
vastaa ympäristöasioista ja ollut talossa yli 20 vuotta. Aiheenaan hänellä on yhtiön esittely 
sekä vastuullisuus ja kestävä kehitys. Henkilöstöä yhtiössä on 65 sekä määräaikaiset lisäksi. 
Yhtiön palvelutoiminta vaihtelee kunnittain päätöksistä riippuen. Uusin toiminto on 
lämpökeskus. Lajittelu on koneellista. Aluetta on 40 ha käytössä. Tarkoituksena on ottaa 
huomioon ympäristö, ihminen ja talous. Toiminta on luvanvaraista. Toimintajärjestelmä on 
sertifioitu. Poistotekstiilit ja Bio hankkeet ovat uusia kehittämisalueita. Vastuullinen 
toiminta ja energiatehokkuus näkyvät aurinkokennoina ja maalämpönä. Jätteenkuljetuksia 
on tehostettu laittamalla jäteautoihin kaksi lokeroa ja autoissa käytetään biokaasua. 
Asumisen jätteistä hyödynnetään vähintään 95 %. Biojätteen kierto suunnataan energiaksi. 
Hiilijalanjälkilaskenta osoittaa alueen olevan hiilinegatiivinen.  
 
Voisiko olla jokin yhtiön hanke, jota Aluetoimikunta voisi edistää? Avointen ovien 
tapahtumaa voisi olla mahdollista yhteistyössä kehittää. Myös pop up tapahtumia voisi 
yhteistyössä kehittää.  Kinnon kanssa yhteistyö on tärkeätä. Biokaasun tankkausasema 
voisi palvella alueella. Veli-Pekka Kelloniemi on yhteydessä Kinnoon hankkeen eteenpäin 
viemisessä. 
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2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen  
Totesimme kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3. Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja 4.2.2022. 
Hyväksyttiin. 

 

4. Janne Kujala lopettaa Aluetoimikunnan jäsenenä ajanpuutteen vuoksi.  
Uudeksi jäseneksi valittiin varajäsen Hannu Siukkola. Hannu Siukkola on jatkossa 
varsinainen jäsen. 

 

5. Yhteisötilatilanne: 
a. Kirstinkallion - Viialan kyläyhdistys (taloudenhoitaja Helena Berg) otti yhteyttä ja 

kertoi hienoista tiloista, joista kaupunki voisi varata tilaa tilattomille järjestöille 
Myllykoskella. Kutsuivat kaupungin edustajia käymään keskiviikoksi 2.3.2022 klo 
10.00. Puheenjohtaja soittaa Helena Bergille ja ilmoittaa, että tila esitellään 
yhteisötila infon yhteydessä yhtenä vaihtoehtona. 

b. Vanha apteekin kiinteistö tila esitellään yhteisötila infon yhteydessä yhtenä 
vaihtoehtona. 

c. Kymenväylän kiinteistön tyhjä tila esitellään yhteisötila infon yhteydessä yhtenä 
vaihtoehtona. 

d. Raimo Tuominen on tarjonnut Myllykosken liikekiinteistöään järjestötilaksi. 
 

Yhteisötila-asiaa selvitti Risto Uotila. Vaihtoehtoja on riittävästi. Aluetoimikunta on 
aloitteen tekijä ja tekee tilakartoituksen. Mallina ovat toiminnot Elimäellä ja Jaalassa, miten 
menetellään. Mallin tulee perustua yhteisöjen toiminnan varaan. Terhi kertoi, että hän ja 
Risto tutustuivat Vanhan Apteekin kiinteistöön. On iso noin 200 m2 suuruinen tila. 
Tutustuttiin tilan pohjapiirrokseen. Hinta on 1.500 €/kk, jossa on lämpö ja vesi, erikseen on 
maksettava sähkö. Esitellään järjestöjen edustajille eri vaihtoehdot. Kaupungilta hankitaan 
sitova kanta eri vaihtoehtojen hyväksynnästä. Valmisteleva kokous pidetään to 10.3.2022 
klo 10.00 Anjalankosken ABC:llä. Mukana ovat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri 
ja viestintävastaava. 
 

6. Toimintasuunnitelma vuodelle 2022 on lähetetty Heli Veripäälle hyväksyttäväksi. 
Suunnitelma on erikseen lähetetty toimikunnan jäsenille. 

   

7. Viestintävastaavan koulutus  
Veli-Pekka Kelloniemi osallistuu koulutukseen ke 2.3.2022. 

 

8. Ylpeydellä Kylästä -webinaari (liite) 
Ylpeydellä kylästä –webinaari on 22.3.2022 klo 9.00 – 11.30 

 

9. Ennakointikoulutus, kommentteja 
 

10. Kohenna Kouvolaa – kysely (liite) 



Anjalankosken aluetoimikunta 3_2022 

Kysely on avoinna 20.3.2022 asti. Osallistuvan budjetoinnin määräraha 154.512 euroa. 
 

11. Työstössä olevat aloitteet   
• Koirapuisto. Keltakankaan idea ei saa kannatusta, mutta hankkeen 

valmistelua jatketaan. Paloaseman takana oleva tontti on myös 
vaihtoehto. Sihteeri hankkii alueiden kartat. 

• Kuntoportaat 
✓ Aktiivipuistohanke on vireillä kaupungin suunnitelmissa 
✓ KYSELY KOUVOLAN ULKOKUNTOILU PISTEISTÄ. 
✓ Frisbeen radan laajennusta hoitaa Liisa Mäkitalo 

kaupungin hortonomi. Redeve Oy Jari Lahtinen on myönteinen 
hankkeelle. Jatko selvitetään yhdessä kaupungin ja Jari Lahtisen 
kanssa. 

• Myllykosken Latu ry:n pitkospuut asiassa on saatu myönteinen kaupungin 
päätös. 

• Kokous yhteisötilasta pidetään järjestöille to 24.3.2022 klo 18.00 
Myllykosken Seuratalon kerhohuoneessa. 

• Yhteisten VR-lasien hankinta Myllykosken kirjaston ja nuortentalon 
käyttöön (liite). Hyväksyttiin hanke. Ehdotetaan kaupungille, että 
erinomainen hanke rahoitetaan joko kaupungin omasta talousarviosta tai 
innovaatio- tai aluetoimikunnan rahoista. 

 

12. Saapuneet aloitteet 
• Unto Lehtisen aloite valvontakameroiden toiminnasta Market alueella (on päätös). Sihteeri 

hoitaa viestin. 

• Esko Fyhrin ja Kari Sollan aloite Maakaasulinjan laskijan siirrosta kesäksi Anjalan Frisbeegolf 
radalle. Sihteeri hoitaa viestin Teemu Mäki-Paakkaselle. 

 

13. Muut mahdolliset asiat  
Puheenjohtaja esitteli puheenjohtajien kokouksen 23.2.2022 asiat dia – kuvina. On 
valmisteilla hyvinvoinnin vuosikertomus. Laskujen maksajana tulee olla Kouvolan kaupunki. 
Aluetoimikuntien edustajat kehittämisryhmissä esiteltiin. Osallistavan hankkeen vaiheet 
esimerkkiprosessina esiteltiin. Seuraava puheenjohtajien kokous on 23.3.2022 klo 17.30. 
Aluetoimikuntien toimintasääntö on valmisteilla ja lausunnolla. 
 
Tulevaisuustalkoot ovat ma 7.3.2022 klo 16.00 – 18.00 Regina koulussa Nuorisokeskus 
Anjalassa. 
 
Pasi Hedman on kutsunut Aluetoimikunnan vierailulle Nuorisokeskus Anjalaan tulevana 
sopivana kokousaikana esimerkiksi toukokuussa. 

 

14. Seuraava kokous on tiistaina 29.3.2022 klo 17.00. 
 

15. Kokous päätettiin klo 19.20 
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Terhi Palin    Eero Mattila 
Puheenjohtaja   Sihteeri, VT 
terhi@meiksi.info   eeromattila@pp.inet.fi 
puh 0453477933   puh 0400 551 284 
 
 
Lähettäjä: Kymenlaakson Kylät <toimisto@kymenlaaksonkylat.fi>  
Lähetetty: torstai 24. helmikuuta 2022 11.26 
 Vastaanottaja: toimisto@kymenlaaksonkylat.fi 
 Aihe: Tervetuloa Ylpeydellä Kylästä -webinaariin! 
  
Hei kaikki! 
 Tervetuloa mukaan Ylpeydellä Kylästä -webinaariin 22.3.22 klo 9-11.30! 
  
Maaliskuun lopulla alkaa neljän webinaarin sarja, joka tarttuu maallemuuton nosteeseen ja tarjoilee monipuolisen 
kattauksen kyläasumisen ja maallemuuton edistämisestä. Ensimmäisessä osassa kuullaan Saimi Hoyerin, Tuomas 
Kuhmosen ja Miko Heinilän ajatuksia paikkaseksikkyydestä sekä kylien vetovoimasta.  
  
Ylpeydellä Kylästä -webinaarisarja on tarkoitettu kaikille kylien kehittäjille: maallemuuton edistäjille, kylille, kunnille, 
päättäjille kaikilla tasoilla sekä potentiaalisille maallemuuttajille. Kokonaisuudessa panostetaan asiantunteviin puhujiin 
ja inspiroiviin esimerkkeihin. Kaikki osat järjestetään etäyhteydellä Teamsin välityksellä.  
 
22.3.22 webinaarin puhujat: 
 Tuomas Kuhmonen - Pandemiasta Landemiaan  
Miko Heinilä - Paikkaseksikkyys maaseudulla 
 Saimi Hoyer - Ylpeydellä Kylästä 
Ensimmäisenä ääneen pääsee Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen tutkimusjohtaja Tuomas Kuhmonen. 
Hän uppoutuu näkökulmaan, miten pandemia voi hyödyttää maallemuuttoa ja miltä maailma näyttää kylien 
näkökulmasta pandemian jälkeen. Toinen puheenvuoro annetaan Kyrö Distilleryn perustajajäsenelle ja tislaamon 
johtajalle Miko Heinilälle. Miko avaa ajatusta maaseudun paikkaseksikkyydestä ja sen hyödyntämisestä kylien 
markkinoinnissa ja brändäyksessä. Kolmantena webinaarissa on äänessä hotelli Punkaharjun johtaja Saimi Hoyer, joka 
toimii myös Suomen Kylät ry:n Ylpeydellä Kylästä -kampanjan suojelijana. Saimi pitää webinaarin 
inspiraatiopuheenvuoron maallemuutosta ja siitä mitä tunteita kyläasuminen herättää parhaimmillaan. 
Webinaari on osa neljän webinaarin sarjaa ja se on tarkoitettu kaikille kylien kehittäjille: maallemuuton edistäjille, 
kylille, kunnille, päättäjille kaikilla tasoilla sekä potentiaalisille maallemuuttajille. Kokonaisuudessa panostetaan 
asiantunteviin puhujiin ja inspiroiviin esimerkkeihin. Kaikki osat järjestetään etäyhteydellä Teamsin välityksellä. 
  
Webinaarisarjan toteuttaa yhteistyössä Suomen Kylät ry, Päijät-Hämeen Kylät sekä Vierumäen Kyläyhdistyksen 
Vetovoimainen Vierumäki -hanke.  
 
FB-tapahtuma: 
 https://fb.me/e/3jlC0sDfU 
 
Ilmoittaudu mukaan: 
 https://forms.office.com/r/yHX6Sj178J 
 
Lisätietoa: 
 www.phkylat.fi/ylpeydellakylasta 
  
P.S. Jaattehan tietoa webinaareista omissa verkostoissanne! Kiitos! 
 Ohessa materiaalia, jota voitte hyödyntää. 
  
Ystävällisin terveisin, 
 Henna Pirkonen 
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 Kyläaktivaattori 
 0447124208 
 info@phkylat.fi 
  
Päijät-Hämeen Kylät/Päijänne-Leader ry 
Kustaankuja 2, 17200 Vääksy 
 ________________________________ 
 www.phkylat.fi 
 FACEBOOK @PaijatHameenKylat 
 INSTAGRAM @phkylat 
 YOUTUBE @Päijät-Hämeen Kylät 
  
www.paijanne-leader.fi 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kohenna Kouvolaa! 

Millaisia hankkeita toivoisit toteuttavaksi Kouvolassa ja omalla asuinalueellasi? Mikä tekisi Kouvolasta 

entistä mukavamman paikan elää? Ollakseen toteuttamiskelpoinen hankeidean on kohdistuttava koko 

Kouvolan, asuinalueesi tai kyläsi yhteiseksi hyväksi.  

Esimerkkejä hankkeista: nurmikoiden muuttaminen niityksi, viljelylaatikot, luontopolun kunnostaminen tai 

kuntoportaiden rakentaminen. Toteutamme aluetoimikuntien toimesta parhaat ideat kesän ja syksyn 

aikana. Kohenna Kouvolaa -kyselyyn voit vastata sähköisesti Kouvolan kaupungin verkkosivulla osoitteessa 

https://www.kouvola.fi/kyselyt  tai kirjastoissa vastaamalla kyselylomakkeeseen. Kysely on avoinna 

20.03.2022 asti.  

Osallistuvan budjetoinnin määräraha 154.512 euroa 

Kohenna Kouvolaa -kysely on osa Kouvolan kaupungin osallistuvan budjetoinnin kokeilua, jossa asukkaat 

voivat kertoa omat hankeideansa Kouvolan aluetoimikunnille. Kouvolan kaupungilla on tänä vuonna sekä 

ympäristöministeriön luonnon monimuotoisuus -hankerahaa 75.000 euroa että aluetoimikuntien 

hankerahaa 79.512 e.   

Kouvolassa on viisi aluetoimikuntaa ja aluetoimikuntien vuosittainen Kouvolan kaupungin myöntämä 

hankeraha jakautuu alueittain asukasluvun suhteessa seuraavasti: Anjalankosken aluetoimikunta 13.581 e, 

Elimäki-Koria aluetoimikunta 7.342 e, Keskusta-alueen aluetoimikunta 28.833 e, Kuusankoski-Jaala 

aluetoimikunta 19.103 e ja Valkealan aluetoimikunta 10.653 e. Aluetoimikuntien tehtävänä on alueensa 

kehittämishankkeiden ja hyvinvoinnin sekä paikallisen toiminnan ja kulttuurin edistäminen ja tukeminen. 

Aluetoimikuntaan on valittu 8 jäsentä ja varajäsenet. 

Kun hankeideat on kerätty kyselyllä, järjestämme asukkaille työpajoja, joissa ideoita voidaan jatkokehittää 

yhdessä. Lopuksi valitaan kehitetyistä hankeideoista parhaimmat. Valittuja hankkeita aletaan toteuttamaan 

kesällä ja syksyllä tänä vuonna. 

Kohenna Kouvolaa -työpajat 

Arvioimme kyselyn tuloksena saatuja hankeideoita asukkaille järjestettävissä työpajoissa, jotka 

koronatilanteen takia järjestämme Teamsissa. Tule mukaan jatkokehittämään hankeideoita työpajaan. 

Tarkennamme työpajojen sisältöjä ja aikataulua kyselyn tulosten mukaan. Työpajoista ilmoitellaan 

seuraavalla sivulla: https://www.kouvola.fi/vaikuta sekä kaupungin tapahtumakalenterissa 

  

Lisätiedot: Kouvolan aluetoimikunnat ja osallisuuskoordinaattori Heli Veripää, heli.veripaa(at)kouvola.fi 
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https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUC5np-GgBJ5rU-lxszfJvyXw&data=04%7C01%7C%7Ce5632bb83aec4fe6fa6a08d9f777bf1b%7C08b21313808342aaaf1d2f4c9f2cad5d%7C1%7C0%7C637812915983494832%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=CV9KQp07cY1X6N7x3ly2hvVSnCJJwFQ8FaFihnEm4D4%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUC5np-GgBJ5rU-lxszfJvyXw&data=04%7C01%7C%7Ce5632bb83aec4fe6fa6a08d9f777bf1b%7C08b21313808342aaaf1d2f4c9f2cad5d%7C1%7C0%7C637812915983494832%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=CV9KQp07cY1X6N7x3ly2hvVSnCJJwFQ8FaFihnEm4D4%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.paijanne-leader.fi%2F&data=04%7C01%7C%7Ce5632bb83aec4fe6fa6a08d9f777bf1b%7C08b21313808342aaaf1d2f4c9f2cad5d%7C1%7C0%7C637812915983494832%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=01GvqQLh%2FzPHJ0qvfUlir0%2BrzTCZ90EOLU4l13Q1Wd4%3D&reserved=0
https://www.kouvola.fi/kyselyt
https://www.kouvola.fi/vaikuta
https://www.kouvola.fi/kouvolankaupunki/osallistu-ja-vaikuta/aluetoimikunnat/tietoa-aluetoimikunnista/
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