Keskusta-alueen aluetoimikunta

Keskusta-alueen aluetoimikunnan kokousmuistio
Aika: Keskiviikko 4.5.2022 klo 17.30 – 19.31
Paikka: Kouvolan pääkirjasto, ryhmätyöhuone, Salpausselänkatu 33

MUISTIO 4/2022

Läsnä:
Jäsenet
Minna Hirvijärvi, puheenjohtaja
Harri Turkulainen, varapuheenjohtaja
Sven Dubbelman
Sirpa Heikkinen
Elli Heino
Miia Pahkala
Artur Tartu
Juha Willman
Varajäsenet
Lauri Hodju
Vuokko Koiranen
Marjo Seki
Jani Tilli

läsnä/poissa
x
x
x
x
x
x
x
-

Muuta

Poistui 18:52

-

Muut osallistujat
x.x.

Käsitellyt asiat:

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Minna Hirvijärvi avaa kokouksen klo 17:30.

2. Läsnäolijoiden toteaminen
Totesimme läsnäolijat.

3. Aluetoimikunnan kokoonpanon muutos
Minna Hirvijärvi on ilmoittanut 3.5. sähköpostitse, että hän eroaa puheenjohtajan tehtävästä
ajankäyttösyistä, mutta haluaisi jatkaa rivijäsenenä.
Esitämme Harri Turkulaista puheenjohtajaksi ja Sirpa Heikkistä varapuheenjohtajaksi.
Aluetoimikunta tekee kaupungin elinkeinojaostolle esityksen uudesta puheenjohtajasta.
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4. Yhteisötila Pointti
Sirpa Heikkinen ja Harri Turkulainen toimivat keskustan aluetoimikunnan edustajina Pointin
johtoryhmässä edellisen kokouksen nimityksestä poiketen.
Pointin ydintyöryhmän kokous pidettiin 22.4.2022. Pointista tehty powerpoint-esitys jaettu
aluetoimikunnan jäsenille.
Aiemmassa kokouksessa keskusteltiin tilan haasteellisuudesta. Nykyisen tiedon mukaan
kovaääninen ilmastointi ei haittaa ja tilan jako on mahdollista, mutta mielestämme useamman
yhteisön on silti vaikea toimia siellä yhtä aikaa, koska tila ei ole kovin iso.
Pointin avajaiset pidetään maanantaina 9.5. klo 10–12. Sirpa Heikkinen ja Harri Turkulainen
osallistuvat tapahtumaan.
Tiedotamme omissa sosiaalisen median kanavissamme Pointista.

5. Kouvola100-juhlavuosi
Seuraava Juhlatiimin kokous on ke 11.5. klo 18 Kaupungintalolla tai Teamsissa.
Logo ja sen käyttöohjeet on saatu. Logoa voidaan käyttää tapahtumien ja tuotteiden
markkinoinnissa. Harri Turkulainen laittaa logon ja käyttöohjeet aluetoimikunnan jäsenille.
Visit Kouvolasta on ilmoitettu, että aluetoimikunnan kustannuksella he voisivat valmistaa teeman
mukaisia tuotteita. Sovimme Teams-kokouksen suunnittelua varten.
Kesäkuussa järjestetään yhteislauluilta jossain ulkotilassa esim. Jaakon puistossa tai torilla. Artur
Tartu selvittää esiintyjän tapahtumaan.

6. Lasten ja nuorten piirustuskilpailu
Harri laittanut asiasta ehdotuksen Kouvolan sivistystoimeen ja muistuttanut siitä kerran. Vastattu,
että asia on rehtorien pohdinnassa.

7. Käsityö- ja taitopäivä 14.5. Museokorttelissa
14.5. Museokorttelissa Kouvolatalon ulkoilma-auditoriossa on asukasiltapäivä klo 14. Mahdollisuus
markkinoida esim Pointtia ja luonnon monimuotoisuus -hanketta. Tapahtumaan osallistuvat ainakin
Harri Turkulainen, Miia Pahkala, Minna Hirvijärvi ja Artur Tartu.

8. Viestintäkoulutus 5.5.2022
Kaupungin järjestämä viestintäkoulutus aluetoimikuntien viestintävastaaville ja puheenjohtajistolle
klo 17:30. Sven Dubbelman osallistuu ainakin ja muut jäsenet voivat osallistua mahdollisuuksiensa
mukaan. Harri Turkulainen selvittää Heli Veripäältä tiedot koulutuksen järjestämisestä.

2

Keskusta-alueen aluetoimikunta

9. Kouvolan kaupungin syksyn asukaslehti
Asukaslehti Ilmestyy 21.9. Voisimme esittäytyä lehdessä ja kertoa suunnitelmistamme.

10. Luonnon monimuotoisuuden työpajat 12.4. ja 3.5.2022
Harri Turkulainen ja Artur Tartu olivat mukana ensimmäisessä työpajassa ja Sirpa Heikkinen oli
mukana toisessa työpajassa. Työpajassa esiteltiin luonnon monimuotoisuuden mahdollisuuksia.
Mietimme mahdollisuuksia niityille ja lavakaulusviljelyksille. Totesimme, että olemme tämän
vuoden osalta myöhässä, joten siirrämme toteutuksen seuraavalle vuodelle.

11. Kymenlaakson kylien kestävän kehityksen viikko
Harri Turkulainen tiedotti aluetoimikunnan osallistumisen mahdollisuudesta tapahtumaan.
Tapahtuma on viikolla 39, 26.9.-2.10.

12. Osavuosikatsaus 1-4
Totesimme, että Heli Veripää kokoaa osaltamme osavuosikatsauksen elinvoimajaostolle.

13. Aluetoimikuntien talous
Totesimme, että tilierittelyn mukaan ajalta 1.1.-26.4.2022 kuluja on yhteensä 23 819 €. Keskustaalueen aluetoimikunta ei ole kuluttanut vielä mitään.

14. Kuulumiset kehittämis- ja muista työryhmistä
Elli Heino osallistui Kouvolan eteläisen ydinryhmän kokoukseen (Lapset ja nuoret). 17.5. ydinryhmä
järjestää toimintatiistai-illan. Aluetoimikunta voi mainostaa tapahtumaa kanavillaan. Eteläisen
Kouvolan puolelle kaivataan toimintaa lapsiperheille.
Artut Tartu kertoi ilkivaltaryhmässä esille tulleista asioista. Sähkäpotkulautojen käytössä on toivottu
varovaisuutta. Aluetoimikunta voisi esittää työryhmälle toimintaideoita nuorille. Mopoille
suunnattuja parkkipaikkoja pitäisi myös suunnitella. Puistoista löytyy välillä huumeneuloja, näille
voisi kehitellä roskakoreja neuloille. Seuraava kokous 6.9.2022.
Näistä asioista voisi keskustella 14.5. asukasiltapäivässä. Voisimme ruveta kehittelemään mopojen
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parkkeja ja polkupyörätelineitä keskustaan. Mietimme myös aluetoimikunnan mahdollisuutta
osallistua Siisti Siti -kampanjaan.

15. Muut kuulumiset pj-kokouksesta 27.4.
Ei lisättävää aikaisempaan keskusteluun.

16. Avoinna olevat kyselyt
Kaupungin yhdyskuntatekniset palvelut 6.6. saakka
Kulttuurikysely 15.5. saakka

17. Ydinkeskustayhdistyksen toiminnan esittely
Kutsumme toiminnanjohtaja Kati Klaavuniemen aluetoimikunnan seuraavaan kokoukseen.

18. Etätyötilojen sparraustilaisuus 23.5. klo 18:00-20:00
Minna Hirvijärvi laittaa tästä sähköpostia aluetoimikunnan jäsenille. Päätämme myöhemmin
tilaisuuteen osallistumisesta.

19. Muut esille tulevat asiat
Kaupungilta Niilo Rämä on vastannut Kirsikkapuiston etenemisestä. Kirsikkapuisto voitaisiin istuttaa
Halkotorille tai kaupungintalon ympäristöön. Kysymme Niilo Rämältä, mitä kirsikkapuiden istutus
vaatii. Jatkamme asian käsittelyä seuraavassa kokouksessa.
Miia Pahkala selvittää tekniseltä puolelta alueet, joihin olisi mahdollista rakentaa uusi koirapuisto.
Tämän jälkeen voisimme kysyä asukkailta toiveita mihin koirapuistolle olisi tarvetta.

20. Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään yhteisötila Pointissa 19.5. klo. 17:30.
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21. Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin klo 19:31.

Muistion kirjoitti Elli Heino
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