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Keskusta-alueen aluetoimikunnan kokousmuistio 
Aika: Torstai 24.3.2022 klo 17.30 – 18:50   MUISTIO  3/2022 

Paikka: Porukkatalo, Savonkatu 23 

Läsnä: 

Jäsenet läsnä/poissa Muuta 
Minna Hirvijärvi, puheenjohtaja -  
Harri Turkulainen, varapuheenjohtaja x  
Sven Dubbelman x  
Sirpa Heikkinen x Poistui asian 4 kohdalla klo 18:10 
Elli Heino x  
Miia Pahkala -  
Artur Tartu x  
Juha Willman -  
 
Varajäsenet 

  

Lauri Hodju -  
Vuokko Koiranen -  
Marjo Seki -  
Jani Tilli -  
 
Muut osallistujat 

  

Heli Veripää, Kouvolan kaupunki -  

 

Käsitellyt asiat: 

1. Kokouksen avaus  

 

Puheenjohtaja Harri Turkulainen avaa kokouksen klo 17:31. 

 

2. Läsnäolijoiden toteaminen  

 

Totesimme läsnäolijat. 

 

3. Yhteisötila keskusta-alueelle (Pointti) 

 

Heli Veripää esitteli toimikunnan edellisessä kokouksessa yhteisötilan Pointti-konseptia. Pointti 

sijoittuu Hansa-keskuksen 2. kerrokseen. Aluetoimikuntaa on kaavailtu yhdeksi yhteisötilan 

”peruskäyttäjistä”. Korttelikodit toimii Pointin ns. isäntänä, heidän työntekijä vastaa käytännön 

asioista. 

 

Pointin ydinryhmä on kokoontunut 1.3. ja 16.3. Teamsissa. Harri edusti aluetoimikuntaa 

palavereissa. 

 

Katsoimme, että Hansakeskuksesta määritellyn tilan käyttö voi olla haastavaa. Tässä tilassa ei ole 

varsinaista kokoushuonetta, vaan iso aula ja pienempiä huoneita. Tilassa voi kuulokojeen käyttö 

olla haastavaa äänekkään ilmastoinnin takia. Tilaa voi olla haastavaa käyttää useamman  
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yhdistyksen yhtä aikaa. Kysytään kaupungilta asiantuntijalta, että voisiko tilalle tehdä jotain käytön 

helpottamiseksi. Mielestämme Pointin tulevaa tilaa kannattaa vielä harkita. 

 

Keskustan aluetoimikunta voisi tuoda Pointtiin asukasiltoja ja asukaskyselyitä. 

 

Kannatamme, että Pointin eri toimijoista muodostetaan työryhmä. Keskustan aluetoimikunnan 

yhteyshenkilöinä Pointtiin ovat Sirpa Heikkinen sekä Minna Hirvijärvi.  

 

 

4. Kouvola100-juhlavuosi 

 

Aluetoimikunnan oma Kouvola100-tiimi kokoontui 8.3. ja suunnitteli juhlavuoden toimintaa.  

 

Kaupunki keskustelee Kouvola100-graafisenilmeen käytöstä suunnittelijan kanssa. Tarkoituksena, 

että keskustan aluetoimikunta saa myös logon ja muut mediapohjat käyttöön. Kouvolan lakritsi on 

lupautunut tekemään Kouvola100-lakua, tätä logoa voisi käyttää myös näiden pakkauksissa. 

 

5. Lasten ja nuorten piirustuskilpailu  

 

Piirustuskilpailu olisi osa Kouvola100-juhlavuoden tapahtumia. Kilpailu ideoitiin aluetoimikunnan 

oman tiimin kokouksessa.  

 

Tarkoituksenamme olisi järjestää peruskouluihin piirustuskilpailu teemalla ”Kouvola 100 vuotta”.  

Kilpailu järjestettäisiin syyslukukauden alussa. Tiedottaminen tapahtuisi jo kevätlukukauden 

puolella. Piirustukset tuomaroitaisiin loka-marraskuussa. Kilpailun voittajien esittelyt tulisivat 

Kouvola100-pääjuhlaan 26.11.2022. Odotamme kaupungin kantaa piirustuskilpailuun, ennen kuin 

alamme jatkojalostamaan ideaa. 

 

6. Aloitteet Kirsikkapuistosta ja Koirapuistosta 

 

Kaupungin kaavoitusarkkitehti Kaisa Niilo-Rämä on antanut vastauksen hankkeista. 

Kirsikkapuiston osalta selvisi, että kaupunki todennäköisesti alkaa kartoittamaan kiinnostuneita 
yhteistyökumppaneita kevään aikana. Kolmas sektori vastaisi yhteisöllisestä puiden 
istutustapahtumasta. Kaupunki osoittaisi alueen kirsikkapuistolle ja hoitaisi valmistelevat työt ja 
pääosan puiden hoidosta. 
 
Marjoniemen ja Käyrälammen koirapuistot siirtyvät uusiin paikkoihin, joiden sijainnit ovat vielä 
avoinna.  
 
Mielestämme asukkaille voisi järjestää kyselyjä facebookissa, instagramissa tai muuten kaupungin 
toimesta ja selvittää minne asukkaat toivoisivat uusia koirapuistoja. 
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7. Aluetoimikuntien Instagram 

 

Aluetoimikuntien yhteistä Instagram-tiliä keskustan aluetoimikunnan osalta on ylläpitämässä Sven 

Dubbelman. Mielestämme on hyvä idea, että jokaiselta aluetoimikunnalta tulisi yksi päivitys 

viikossa. Tiedottavissa päivityksissä olisi hyvä huomioida, mitä Kouvolan aluetta päivitys koskee. 

 

Keskustan aluetoimikunnan Facebook-tilille Sven Dubbelmanin lisäksi Elli Heinolle ylläpito-oikeudet. 

Muutkin aluetoimikunnan jäsenet voivat tulla ylläpitäjiksi tai ideoida päivityksiä. 

 

 

8. Aluetoimikunnan edustaja digitukiverkostoon 

 

Toimikunta valitsi edellisessä kokouksessa edustajaksemme Sven Dubbelmanin. Sven on 

ilmoittanut, että verkoston päiväsaikaiset kokoukset eivät sovi hänelle ja että löytyisikö tilalle 

toinen henkilö. Svenin tilalle nimesimme Harri Turkulaisen.  

 

 

9. Kuulumiset kehittämisryhmistä 

 

Meidän edustajamme eri kehittämisryhmissä ja vastaavissa kertovat mitä niissä on tapahtunut 

tulevissa kokouksissa. Osa kehitysryhmistä on vielä tekeillä, joten toistaiseksi näistä ei ole 

kokoukseen uutta tietoa. 

 

 

10. Puheenjohtajakokouksen 23.3. asiat 

 

Harri Turkulainen tuurasi Minna aluetoimikuntien puheenjohtajien kokouksessa 23.3.2022.  

 

Keskustan aluetoimikuntaan liittyviä asioita nousi esille. Koirapuistoja on kehitteillä myös muilla 

aluetoimikunnilla, joten tätä asiaa voisi kehittää yhdessä. Kohenna Kouvolaa -kyselyssä oli tullut 

keskustan alueelle 24 hankeideaa. Koko Kouvolaa koskevia ideoita oli n. 40. 12.4. on tarkoitus pitää 

yhteinen tilaisuus aluetoimikuntien jäsenille, missä käsitellään esille tulleet hankeideat.  

 

11. Muut esille tulevat asiat 

 

Kehitetään Google Driveä keskustan aluetoimikunnan sisäisentiedon jakamisvälineeksi.  

 

12. Seuraava kokous 

 

Sovittu pidettäväksi torstaina 26.4.2022 klo 17.30. Paikka avoin. 

 

Kokoukseen kutsutaan Kouvolan Ydinkeskustayhdistyksen toiminnanjohtaja Kati Klaavuniemi 

kertomaan heidän toiminnastansa ja yhteistyöstä meidän kanssamme. 
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13. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päättää kokouksen klo 18:50. 

 

 

Muistion kirjoitti Elli Heino. 

 

 


