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Anjalankosken aluetoimikunnan kokousmuistio 
 
Aika: tiistai 29.3.2022 klo 17.00–19.20 
Paikka: Myllykosken Seuratalo, Myllykoskentie 7, 46800 Kouvola 
 
Läsnä: Palin Terhi, PJ Läsnä 

Uotila Risto, VPJ Läsnä 
Kelloniemi Veli-Pekka, viestintävastaava  Läsnä 
Mattila Eero, sihteeri Läsnä 
Rantamo Tuula Poissa 
Siukkola Hannu Läsnä 
Viitalo Noora  Läsnä 
Väisänen Katja Poissa 

 
Varajäsenet 
Niemelä Saila Poissa 
Raippo Juha  Poissa 
Seittenranta-Vekkeli Sofia Poissa 

 
Kokouksen alkuun suunnitteluhortonomi Liisa Mäkitalo ei päässyt flunssan vuoksi kokoukseemme 
kertomaan Myllykosken frisbee radan laajennuksen hahmotelmasta ja peliväylistä. Hänen 
esittämänsä kriteerit olivat seuraavat faktat: 
1. Rantatalon edessä oleva nurmikenttä tulee niittyalueeksi ja sen joen puoleisella sivulla olisi kaksi 
väylää (katso liite Hahmotelma Rantapuistosta) 
2. Keskikosken sillalta etelään alkaisi hyvin hoidettu ja viihtyisä Rantapuisto frisbeegolf ratoineen 
(katso liite Rantapuisto).  
3. Rantapuisto aktiviteetteineen lisäisi Koivusaaren puistoalueen vetovoimaisuutta, viihtyvyyttä ja 
myös asuntoalueen arvo nousisi.  
 
Alueen laajennuksesta on kysytty Redeven Jari Lahtisen kantaa. Hän on ilmoittanut suhtautuvansa 
asiaan myönteisesti. Hankitaan kirjallinen lausunto. 
 
Kokouksen työjärjestys 
 

1. Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja Terhi Palin avasi kokouksen. Terhi toivotti osallistujat tervetulleiksi. Aluksi 
keskusteltiin Frisbee golf radan tilanteesta. 
 

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen  
Totesimme kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
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3. Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja 28.2.2022 
Hyväksyttiin. 

 
4. Seuraavat kokoukset ma 25.4.2022 klo 17.00 Myllykosken Seuratalo (tilaisuuteen kutsutaan 
kaupungin tekninen johtaja Hannu Tylli) ja to 19.5.2022 klo 17.00 Nuorisokeskus Anjalassa 
toiminnanjohtaja Pasi Hedmanin vieraana. 
Todettiin. 
 
5. Raportti jouluvaloista Myllykoskelle. Aluetoimikunnan edustajina neuvotteluissa olivat 
puheenjohtaja Terhi Palin ja jäsen Hannu Siukkola. Katselmuksessa mietittiin paikkaa sekä 
toteutusta uusille jouluvaloille. Katselmuksen ajankohta on to 31.3.2022.  
Kaupunki on päättänyt toteuttaa Myllykoskelle jouluvalot. Puheenjohtaja Terhi Palin ja jäsen 
Hannu Siukkola osallistuvat torstain tilaisuuteen. Paikka on Kenraalintie 2.  
 

6. Raportti Pohjois-Kymen kasvun järjestämästä strategiatyöpajasta. 
Tuula Rantamo osallistui. 
 
7. Raportti älykkäät kulttuurikylät hankkeesta. Toteuttajana on XAMK. 
Puheenjohtaja Terhi Palin osallistui hankkeen tilaisuuteen Nuorisokeskus Anjalassa. Mukana olivat 
myös Kymenlaakson kylät sekä Tiutinen kylän edustajat Kotkasta. Pitää löytää kevyt tapa 
osallistua. Esimerkkinä kirjakauppa Reunan tapa toimia yhdessä talkooryhmien kanssa. 
Yhteisötoiminta on tavoitteena. Viritellään yhteistyötä kotiseutuyhdistysten kanssa. Nimettiin 
varapuheenjohtaja Risto Uotila pitämään yhteyttä kotiseutuyhdistyksiin. Järjestetään yhdistysten 
kanssa yhteinen keskustelutilaisuus. 

 
8. Raportti yhteisötila Myllykoskelle keskustelutilaisuudesta 24.3.2022 klo 18.00. Seuraava 
tilaisuus on ke 27.4.2022 klo18.00 Myllykosken Seuratalolla. 
Tilaisuudesta on annettu raportti. Läsnä oli 35 osallistujaa, joille on lähetetty tilaisuudessa esitetty 
aineisto. Järjestöt on koottu luetteloksi ja heille on laadittu sähköposti jakelu. Sunnuntaina 
10.4.2022 on mukaan tulevien järjestöjen kanssa tutustuminen tiloihin. Vainiemen Esko tarjosi 
Poliisilaitoksen alakertaa yhteisötilaksi. Tutustutaan tiloihin. Aluetoimikunnan edustajina tilaan 
tutustuvat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Järjestöjen tilaisuus, jossa päätetään 
yhteisötilasta pidetään Myllykosken Seuratalolla ke 27.4.2022 klo 18.00. Ilmoituslaskumme 
Keskilaaksossa oli 287 euroa. 

 
9. Vuoden 2022 yleishyödyllisille järjestöille ja yhteisöille myönnettävät avustukset ovat 
haettavina. Kehittämisrahoitus maaseudun haasteellisten alueiden elinvoimaisuutta ja asukkaiden 
hyvinvointia edistäviin hankkeisiin (entisen Anjalankosken, Kuusankosken ja Kouvolan alueille) 
29.4.2022 mennessä. 
Todettiin. 

 

10. Frisbee radan laajennus Koivusaaressa Rantatalon puistoon 
Aluetoimikunta otti esitettyyn ehdotukseen myönteisen kannan. Hanke viedään kaupungin 
toteutettavaksi Liisa Mäkitalon esittämässä muodossa. Liikuntapäällikkö Teemu Mäki-Paakkaselle 
ehdotamme hankkeen keskinäistä kustannusten jakoa. 
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11. Myllykosken Koivusaaren alueen Aktiivipuistohanke. Missä nyt mennään? 
Odotetaan liikuntatoimen ehdotuksia. Saviniemen kentän saneerauksen kustannuksissa syntyi 
säästöä, jota Aluetoimikunta toivoi kohdistettavaksi Myllykosken alueen hankkeisiin. 
 
 
12. Myllykosken alueen Koirapuiston sijaintivaihtoehdot ovat nyt valikoituneet Ammattikoulun ja 
kaupungintalon alueella Keltakankaalla sijaitseva 1. jääkiekkokaukalon alue sekä 2. Myllykosken 
paloaseman vieressä oleva kenttä ja metsikkö tehtaan suuntaan (länteen). 
Kaupunki ei tule hankkimaan maata erikseen koirapuistoa varten. Paikkavaihtoehtona Keltakangas 
voisi olla hyvä, kun paikka olisi kaupungin omistamalla maalla kaupungintalon puistossa. Palvelee 
sekä Myllykosken, Sippolan että Inkeroisten koiranomistajia. Aluetoimikunta hyväksyi vietäväksi 
Koirapuistohanketta eteenpäin Keltakankaalla kaupungintalon ja ammattikoulun välissä olevalle 
kaupungin omistamalle alueelle. 
 

13. Henkilötietolomakkeen, verokortin ja matkalaskun toimittaminen kaupungille 
Jokainen jäsen on täyttänyt itse henkilötietolomakkeen ja toimittanut verokortin. Sovittiin, että 
jokainen täyttää matkalaskulomakkeen itse ja toimittaa sen kaupungille. 
 

14. Saapuneet aloitteet 
- Pohjois-Kymen Luonto ry on tarjonnut yhteistyötä kirjeellään. Yhdistys on Suomen 

luonnonsuojeluliiton alainen paikallisyhdistys, jonka toimialueena ovat Kouvola ja Iitti. 
Yhdistyksen tavoitteena on luonnon- ja ympäristönsuojelun edistäminen. Aluetoimikunta 
päätti, että mietitään asiaa keskuudessamme ja tarvittaessa otamme yhteyttä Pohjois-
Kymen Luonto ry:een.  

- Yhteiset ympäristötalkoot ovat ti 3.5.2022 klo 9.00 Anjalankosken ABC:llä ja Kymenlaakson 
jätteen alueella. Mukana Hutikka yr ynnä muita. 

 
- Saapuneita ja vireillä olevia aloitteita. Aloitteita on tullut 17 kaikkiaan. 

 
- Paikalliset palvelut 

 
- Kuntoportaat Hepovuorelle hankkeelle Aluetoimikunnasta ei löydy innostusta. 

 
- Yhdistykset voisivat tulla kertomaan toiminnastaan. 

 
- Uimaportaat Inkeroisten venelaituriin. 

 
- Parkour puisto hanke on toistaiseksi mukana Aktiivipuistohankkeessa. Kausalan 

keskustassa on Parkour puisto. Vastaava Parkour puisto olisi hyvä saada myös Kouvolaan. 
Voisi olla aluetoimikunnan yhteinen hanke. 
 

- Kouvola aiheinen pelikilpailu. Kaupunki tarttui ehdotukseen.  
 

- Hankitaan roskien keruukepit sekä turvaliivit asukkaiden ja järjestöjen käyttöön ympäristön 
siivousta varten. Hankitaan tarvikkeita 200 eurolla. Valtuutettiin Veli-Pekka Kelloniemi 
tekemään hankinnat. 
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- Monessa kylässä pohditaan mopojen rassausta. Kotkassa ja Pyhtäällä on mopotallit. Voisi 
kehitellä. Mietitään Kuusankoskella ja Elimäellä. Edellyttää sekä tiloja että ohjausta. 
Selvitellään. Voi olla myös pop up tapahtumana. 

 
 

15. Muut mahdolliset asiat  
Kokoukselle ei ollut muita asioita. 

 
Kokous päätettiin klo 19.20 
 
 
Terhi Palin    Eero Mattila 
Puheenjohtaja   Sihteeri, VT 
terhi@meiksi.info   eeromattila@pp.inet.fi 
puh 0453477933   puh 0400 551 284 
 
  
 
 


