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Anjalankosken aluetoimikunnan muistio
Aika:
Paikka:

Maanantai 25.4.2022 klo 17.03 – 18.50
Myllykosken Seuratalo, Myllykoskentie 7, 46800 Kouvola

Läsnä:

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

Läsnä Teamsin kautta

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

Kokouksen alkuun oli kutsuttu kaupungin tekninen johtaja Hannu Tylli kertomaan Anjalankosken
alueen hankkeista, liikennejärjestelyistä ja investoinneista. Hannu Tylli ilmoitti olevansa estynyt
tulemaan Aluetoimikunnan kokoukseen, koska hänet on kutsuttu tänään kaupunginhallituksen
kokoukseen. Vastauksia odotamme myös Koirapuisto ehdotuksemme etenemisestä sekä
Myllykosken Koivusaaren alueen Aktiivipuistohankkeesta. Hannu Tylli kertoi mielellään tulevansa
seuraavaan kokoukseemme tai sitten hän lähettää edustajan paikalle to 19.5.2022 Nuorisokeskus
Anjalan kokoukseen. Vielä myöhemmin saamme eteläisen Kouvolan hankelistauksen sekä
vastauksia, mitä odotuksia teknisellä toimella on Anjalankosken aluetoimikunnalta.

Kokouksen työjärjestys
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Terhi Palin avasi kokouksen. Terhi toivotti osallistujat tervetulleiksi.
2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Totesimme kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja 29.3.2022
Hyväksyttiin.
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4. Seuraava kokous on to 19.5.2022 klo 17.00 Nuorisokeskus Anjalassa.
Todettiin.
5. Raportti jouluvaloista Myllykoskelle.
Aluetoimikunnan edustajina neuvotteluissa olivat puheenjohtaja ja jäsen Hannu Siukkola.
Katselmuksessa mietittiin paikkaa sekä toteutusta uusille jouluvaloille. Katselmuksen ajankohta oli
to 31.3.2022. Rahaa hankkeelle on varattu 30.000 euroa. Tori ei ole onnistunut tai sovelias paikka
jouluvaloille. 7–8 tolppaa sijoitetaan Kenraalintien ja Keskikoskentien risteysalueelle aina ST1
saakka. Kaupungilta tulee ehdotus, joista voimme valita mieleisemme vaihtoehdon. Tilaus tehdään
ennen juhannusta 2022. Uusi liikennemerkki tulee poliisitalolle. Lisäksi tehtiin ehdotus (Niilo-Rämä
Kaisa, Kaavoitusarkkitehti) tehtaan piipun valaisemiseksi. Toimitetaan ehdotus Redevelle
harkittavaksi.
6. Raportti yhteisötila Myllykoskelle keskustelutilaisuudesta 24.3.2022 klo 18.00.
Seuraava tilaisuus on ke 27.4.2022 klo18.00 Myllykosken Seuratalolla. Puheenjohtaja on laatinut
avoimet palvelut Myllykoski - Ummeljoki alueella koosteen. Listalle on 8 yhdistystä ilmoittautunut.
Yhteisötila 24.3.2022 yleisötilaisuudessa oli lähes 30 edustajaa. Katselmus tehtiin 21.4.2022
kaikissa tarjolla olevissa kohteissa. Tiloja olivat Neuvola, Pankki ja Poliisitalo sekä Raimo Tuomisen
kiinteistö Keskikoskentiellä. Läsnä katselmuksessa oli noin 30 henkilöä. Aluetoimikunnan mielestä
Esko Vainiemen tarjoama Poliisitalo osoittautui parhaaksi tilaksi järjestöjen käyttöön. Tiloissa tulee
tehdä parannuksia, joita ovat luiska pyörätuoliasiakkaille, avata iso aulatila kokous ja
toimintakäyttöön sekä saneerata huoneistoja. Tämä vaatii muun muassa yhden väliseinän purun.
Järjestöjen kanssa sovitaan yhteiset pelisäännöt ke 27.4.2022 klo 18.00. Tiloja pystyy käyttämään
useampi järjestö samanaikaisesti. Tilat saataneen käyttöön elo – syyskuun aikana. Selvitetään mitä
hyötyjä tilasta järjestöille on. Aluetoimikunta hyväksyi Poliisitalo vaihtoehdon yhteisötilaksi.
Tapaaminen järjestöjen kanssa sopimusten teon merkeissä on ma 9.5.2022 klo 18.00 Seuratalolla.
7. Raportti Teams-tapaamisesta Kinnon kanssa.
Viestintävastaava Veli-Pekka Kelloniemi.
Veli-Pekka antoi raportin kirjallisena ja selosti asiaa. KOSKES-projektissa kehitetään
kiertotalousosaamiskeskuksen konseptia Hyötyvirta-yritysalueelle. Keskus tarjoaisi erilaisia
palveluita ja yhteistyömahdollisuuksia pk-sektorin yrityksille mm. kiertotalouden TKI-toimintaan.
Yhteistyössä ovat mukana Xamk ja Ksao (nykyisin Eduko). Selvitetään voisiko aluetoimikuntien
innovaatiorahaa käyttää hankkeessa, jos se lähtee toteutumaan. Hanke esitetään Heli Veripään
kautta kaupungin elinvoimajaostolle. Pohjois-Kymen Kasvu ry:n hankekausi on vaihtumassa ja ensi
vuonna kannattaa yhdistyksiä kannustaa hakemaan kehittämishankkeisiin rahaa heidän kauttaan.
Saatavissa on 50 % rahoituksesta, johon saa yhdistää aluetoimikunnan rahan siten, ettei 80
prosentin julkisen rahan osuus ylity. Hankkeita voisi yhdistää.
Päätimme tehdä ehdotuksen hakea innovaatiorahaa Inkeroisten uuden koulun yhteyteen
rakennettavaan Parkourpuistoon summaltaan 50 000 euroa. Innovaatiorahaa pitää hakea johonkin
sellaiseen mikä ei ole toteutumassa itsestään muuten mutta on perusteltua. Summa ylittää reilusti
oman rahamme, joten on perusteltua toteuttaa erillisestä rahastosta.
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8. Frisbee radan laajennus Koivusaaressa Rantatalon puistoon.
Toimikunnalla on radan toteuttamiselle päätös. Nyt odotamme hankkeen toteutusta. Liisa
Mäkitalon laatima ehdotus on toteuttamiskelpoinen. Hankkeelle esitetään kaupungin rahoitusta.
9. 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). Toimikunta esittää koirapuistoksi Keltakankaan puiston aluetta. Kaupungilta
on pyydetty tarkempaa suunnitelmakarttaa.

10. Ruusunpäivän perhepiknik Keltakankaan perhekeskuksella.
Perhekeskuksen väki on toteuttamassa Keltakankaan perhekeskukselle pienimuotoista
perhetapahtumaa piknikin muodossa Ruusunpäivälle 4.5. klo 15.30–18.00. Aluetoimikunta
osallistuu tapahtumaan.
Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja osallistuvat. Aloitelaatikko tuodaan ideoiden jättämistä
varten.
11. Anjalan frisbeegolf – ratahanke.
Jari Kaukiainen nimissä sekä muut Ankkapurhan friba-aktiivit hakevat aluetoimikunnalta
Inkeroisten Latu ry:n jaokselle, Ankkapurha Discgolf Club:ille, avustusta Anjalan fribaradan
parannushankkeeseen. Kyse on vanhan puisto rata-alueen korjaus- ja parannustoimista toimitetun
anomuksen mukaisesti.
Pohjois-Kymen kasvu voi jatkossa tukea radan laajennusta. Aluetoimikunta voi antaa tukea vanhan
puiston rata-alueen korjaus- ja perusparannustoimintaan 2.000 euroa. Hankkeen toteuttamista
varten muu rahoitus on kyettävä hankkimaan. Päätös alistetaan kaupungin hyväksyttäväksi.
12. Saapuneet aloitteet
-

Sippolan bussipysäkkien (3kpl) kunnostus. Vpj Risto Uotila asiaa yhdessä Janita Baarmanin
kanssa. Sippolan porukka pysäkit on suunniteltu täysin uudelleen. Ne sopivat maisemaan ja
tuottavat hyvää mieltä (tätä ei ELY:n vanereiden uusinta tekisi). Projektin toteuttavat
kyläläiset, n. 10 henkilöä. Sippola valittiin vuoden Kymenlaaksolaiseksi kyläksi 2022.Tämä
vertautuu jossain mielessä Elimäen Aluetoimikunnan tukemaan VT 6:n bussipysäkkiin. Se
on toki vielä paljon omaleimaisempi ja kalliimpi.
Aluetoimikunta suhtautuu aloitteeseen myönteisesti ja pyytää työryhmää tekemään tarkan
ja perustellun anomuksen.

-

Kulmat kuntoon Kaipiaisissa. Juha Ruippo anoo aluetoimikunnalta rahallista "talkooapua"
n. 400–500 € (arvioidut kustannukset koneet, laitteet, talkoolaisten ravinto huolto ym.).
Talkoot ovat Kaipiaisissa, jolloin siistitään keskusta-aluetta eli lähinnä Salen seutua aina
kaivo puistoon (Asemanpolku) ja Lopotinkujaa myöten. Lionseilla on aktiviteetti haaste
"Kulmat kuntoon". Kyläläiset ovat halukkaita osallistumaan talkoisiin. Ajankohta on
toukokuun aikana. Hakijana ja vastuullisena tulee toimimaan LC Kaipiainen. Työalueen
laajuus ja tehtävät vielä kartoittamatta, odotamme lumien sulamista ja pyydämme
kaupungilta "hortonomista" katselmusapua kartoittamaan, mitä voimme tehdä samoin
maanomistajat käydään läpi ja luvat heiltä pyydetään.
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Lainataan roskien keräilykeppejä. Olemme mukana Kaipiaisten alueen kohteissa, kun ne
sopivat aluetoimikunnan toimintamahdollisuuksiin ja tuen myöntämisen periaatteisiin.
Siivoustalkootapahtumiin Aluetoimikunta ei ole antamassa rahallista tukea.
13. Muut mahdolliset asiat
- Aluetoimikunnan kehittämishanke. Malli.
- Aluetoimikunnan toimintasääntö / Palvelumalli PM2030 28.3.2022.
- Anjalankosken seniorit ry on lähettänyt kirjeen sekä kaupungin päättäjille, että
Anjalankosken aluetoimikunnalle Viialantie 22 tilan käyttämistä järjestöjen yhteisötilana.
Puheenjohtaja on vastannut, että Aluetoimikunta on yhteisötila-asiaa selvittäessään
tiedustellut tämän vuoden alussa Kouvolan kaupungilta asiaa. Tila on Kymsotella vuokralla,
joten tila ei ole käytettävissä, vaan uutta yhteisötilaa tulee etsiä yksityisiltä
vuokranantajilta, Myllykosken alueella. Toivotamme /Muistikerhon lämpimästi
tervetulleeksi mukaan seuraavaan uutta yhteisötilaa koskevaan tilaisuuteen ke 27.4.2022
klo 18.00 alkaen Myllykosken Seuratalolle.
- Viestinnän hyödyllisiä linkkejä
- Ohje tapahtumajärjestäjille
- Kouvolan kaupungin tiedotepohjamallit
- Talkookeppipaketti hankittu. Veli-Pekka Kelloniemi on hakenut Puuilosta 24
roskankeruukeppiä ja turvaliivejä alle 200 eurolla.
Kirjelmät todettiin löytyvän TEAMS:ssa. Merkittiin tiedoksi.
14. Kokouksen päättäminen
Kokoukselle ei ollut muita asioita.
Kokous päätettiin klo 18.50

Terhi Palin
Puheenjohtaja
terhi@meiksi.info
puh 0453477933

Eero Mattila
Sihteeri, VT
eeromattila@pp.inet.fi
puh 0400 551 284

