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Anjalankosken aluetoimikunnan kokousmuistio 19.5.2022  
 
Aika: Torstai 19.5.2022 klo 17.00–20.20 
Paikka: Nuorisokeskus Anjala, Ankkapurhantie 6 a, 46910 Anjala 
 
Läsnä: Palin Terhi, PJ Läsnä 

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

 
Varajäsenet 
Niemelä Saila Poissa 
Raippo Juha  Poissa 
Seittenranta-Vekkeli Sofia Poissa 
 
Lisäksi läsnä kokouksessa 
Pasi Hedman  Läsnä 
Antti Nyberg  Läsnä 
Heli Veripää  Läsnä 

 
Nuorisokeskus Anjalassa aluetoimikunnan edustajat ottivat vastaan (Kivikuppilan edessä) 
toiminnanjohtaja Pasi Hedman (pasi.hedman@ankkapurha.fi) ja hänen johdollaan tutustuttiin 
Nuorisokeskus Anjalaan. 
 
 
Kokouksen työjärjestys 
 

1. Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja Terhi Palin avasi kokouksen klo 17.10. Puheenjohtaja toivotti osallistujat 
tervetulleiksi. Erityisesti hän toivotti tervetulleiksi Nuorisokeskus Anjalan toiminnanjohtaja Pasi 
Hedmanin, Kouvolan kaupungin rakennuttajapäällikkö Antti Nybergin ja kaupungin 
konsernipalveluiden osallisuuskoordinaattori Heli Veripään.  
 
Kokouksen aluksi kuulimme toiminnanjohtaja Pasi Hedmanin tervehdyksen ja Nuorisokeskus 
Anjalan esittelyn. Ankkapurhan kulttuurisäätiö on Yhteiskunnallinen yritys, jonka 
yhteiskunnallinen yritys -merkin myöntää Suomalaisen Työn Liitto. Yhteiskunnalliset yritykset 
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ratkovat liiketoiminnallaan yhteiskunnallisia tai ympäristöongelmia. Ne käyttävät suurimman 
osan voitostaan yhteiskunnallisen tavoitteensa edistämiseen. Yhteiskunnallinen yritys -merkin 
saaneet yritykset rakentavat hyvinvointia suomalaisella työllä. Suomessa on 9 nuorisokeskusta. 
Ankkapurhan kulttuurisäätiön tarkoitus on nuorisotyön kehittäminen ja tukeminen 
valtakunnallisena ja kansainvälisenä nuorisokeskustoimintana. Lisäksi säätiön tarkoituksena on 
vaalia Ankkapurhan alueen kulttuuriperintöä. Nuorisokeskuksessa on 15 ympärivuotista 
työntekijää ja 10 sesonkiluonteista henkilöä. Keskuksella on kansainvälisiä hankkeita, jotka 
ovat kehittäviä ja työllistäviä. Tällä hetkellä toimitaan Espanjan kanssa. Vuosittain leirejä on 
noin 100. Keskuksessa on 149 vuodepaikkaa. Majoitusvuorokauden hinta on 50 €/vrk. 
Lapsiparkki toimii. Ankkapurhan alue tarjoaa kokemuksia kartanokulttuurista, herkkuja ja 
taidetta Makasiinikahvilassa, elävää teollisuusperinnettä sekä Ankkapurhan puistokonsertteja. 
Talouden hoito vaatii toimia. Aluetoimikunnan kanssa voisi tehdä yhteistyötä muun muassa 
opasteiden toteuttamisessa ja markkinoinnissa. 
 
Kaupungin rakennuttajapäällikkö Antti Nyberg kertoi seikkaperäisesti Kouvolan kaupungin ja 
erityisesti Anjalankosken alueen hankkeista, liikennejärjestelyistä ja investoinneista. Nyberg 
johtaa 4 hengen tiimiä. Anjalassa toteutetaan leikkikenttä. Kenttiä tehdään 3 vuodessa. Suuria 
puistohankkeita ovat olleet Kouvolan keskuspuisto ja Kuovin leikkipuisto. Kaikki leikkivälineet 
on uusittu ja perinteisten kiipeilytelineiden tasapainoiluvälineiden lisäksi puistossa on 
kiinnostavia uutuuksia, kuten ryhmä- ja perhekeinu, trampoliini sekä volttikone. Entistä 
turvallisemmin aidatulla pienten lasten puolella on uusi potkuautorata sekä hiekkalaatikko. 
Hankkeita toteutetaan yhteistyössä sekä Kymen Veden että Kouvolan Veden kanssa. 
Inkeroisissa tehdään Opiston ja Uimahallin puiston saneerauksia, katujen korjauksia sekä 
Marintien kevyen liikenteen väylän suunnittelua. Myllykoskella toteutetaan Itäasemantien 
korjaus välillä Koulutie-Revonkuja. Rantatalon puiston parannus ja siihen liittyvä Frisbee golf 
kentän laajennus ovat suunnitteilla. Alustuksessa Nyberg kertoi yksityiskohtaisesti Elimäen, 
Kuusankosken, Valkealan ja kantaKouvolan hankkeista. Nybergin Power Point esitys otettiin 
kokouksen liiteaineistoksi. Keskusteltiin liikennejärjestelyistä, Koirapuistosta Keltakankaan 
alueelle, asfaltoinneista ja katujen korjauksista sekä Frisbee kentästä. 

 

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen  
Totesimme kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3. Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja 25.4.2022 
Hyväksyttiin. 

 

 4. Seuraava kokous on kesän lopulla Kaipiainen – Saaramaa – Enäjärvi alueella.  
       Hyväksyttiin. 
 

5. Raportti yhteisötilasta Myllykoskelle 
Tapaaminen järjestöjen kanssa sopimusten teon merkeissä oli ma 9.5.2022 klo 18.00 
Seuratalolla. Yhteisötila ehdotus on jätetty kaupungille 9.5.2022 (liite). Kaupunki on hyväksynyt 
aluetoimikunnan ehdotuksen. Kiinteistöpäällikkö Arto Kuitikka valmistelee vuokrasopimusta.  
Anjalankosken yhteisötilana tulee toimimaan entinen Poliisitalo Myllykoskella. Hyväksyttiin. 
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6. Yhteisötilan säännöt 
Puheenjohtaja esitteli seikkaperäisesti yhdessä järjestöjen kanssa laaditut yhteisötilan säännöt. 
Yhteisötilan nimi on Kamari ja johtoryhmänä on Päällystö. Päällystön muodostavat 12 järjestöä 
sekä aluetoimikunta, jolla on kiertävä edustus. Lisäksi mukana ovat SPR ja KymSote, joka siirtää 
päiväkeskuksen kalusteet uuteen yhteisötila Kammariin. Otettiin säännöt pöytäkirjan liitteiksi. 
Tässä yhteydessä Kouvolan kaupungin konsernipalveluiden osallisuuskoordinaattori Heli 
Veripää esitti tarvittavat toimet yhteisötilan käynnistämiseksi: 

- nettiyhteyksien rakentaminen. (Terhi totesi, että varmaan mobiiliyhteyksillä pärjätään) 
- kaupungin tietokoneiden hankinta 
- kaupungin matkapuhelinten hankinta 
- sähköpostiosoitteiden perustaminen 
- Facebook sivuston perustaminen 
- siivouksen järjestäminen sekä siivoustarvikkeiden hankinta. (Risto Uotila selvittää siivousta) 
- tilavarausjärjestelmän toteuttaminen 
- Induktiosilmukan hankinta 
- toiminta yhteisötilan toimintaohjeiden pohjalta 
 

7. Niittykukkien hankinta 
 

Luonnon monimuotoisuus työpajassa on ehdotettu niittykukkien siementen hankkimista 
aluetoimikuntien käyttöön. 
Hyväksyttiin hankittavaksi Ummeljoelle siemenet aurinkokukkapellon toteuttamiseksi. Risto 
Uotila on sopinut auringonkukan siementen hankinnan niin, että aluetoimikunta hyvittää Jukka 
Naukkarisen Ummeljoen pellolle hankkimat siemenet, kustannus 94 euroa. 

 

8. Myllykosken taajamakeskuksen kausivalot – suunnitelma 
Valaisinpylväitä otetaan kausivalojen käyttöön 7–11 kappaletta. Koko kausivalohankkeen hinta 
on 30.000 €. Valot sijoitetaan Kenraalintien ja Keskikoskentien risteysalueelle aina ST1 saakka. 
Tässä yhteydessä Hannu Siukkola esitti tarpeen hankkia Myllykosken taajamakeskukseen sekä 
istuinpenkkejä että roska-astioita. Tarve ilmeni kausivalojen katselmuksen yhteydessä. Aloite 
viedään teknisen toimen valmisteluun. 

 

9. Myllykosken alueen Koirapuisto  
Koirapuistosta Aluetoimikunnalla on päätös. Puisto tulee sijoittaa Ammattikoulun ja 
kaupungintalon alueella Keltakankaan puistoon. Kaupungilta on pyydetty tarkempaa 
suunnitelmakarttaa. Aluetoimikunnan jäsenet voivat olla apuna paikan sijoittumisessa. Viesti 
asiasta jäi Antti Nybergin vastuulle ja vietäväksi edelleen valmisteluun. 

 
 10. Ankkapurha DGC kehittämishankkeelle on saatu kaupungin myönteinen päätös. 
Todettiin. Ankkapurha DGC kehittämishankkeen vastuuhenkilö Jari Kaukiainen ilmoitti, että 
hankkeen uudiskohteelle on saatu Pohjois-Kymen kasvun myönteinen hankepäätös. 
 

11. Sippolan bussipysäkkien kunnostus (3 kpl) ja rakentamishanke.  
Hanke sisältää 3 linja -autopysäkkiä Sippolan kirkonkylällä. Avuntarve on lautatavaraa 
pysäkkeihin 120 metriä per pysäkki. Hinta-arvio hienosahatulle laudalle on 2,50 €/metri X 
120mx3kpl = 900 €. Hyväksyttiin tuettavaksi hanketta hakemuksen mukaisesti enintään 
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1.000,00 euron summalla. Ilmoitetaan päätös Janita Baarmanille, Baarman's Neuvola, puhelin 
0415449757. 

 

12. Saapuneet aloitteet  
- Liikennemerkki Kulttuuritalo Wanha Rautakauppaan. Tarja Torneus on ehdottanut 

tienviittaa esimerkiksi torin kulmalle ”Kulttuuritalo Wanha Rautakauppa”. Nyt on vain 
opastus Saviniemen urheilukentälle. Lisäkyltit kertoisivat, että kylällä tapahtuu. Eero 
Mattila vien asian kaupungin toteutettavaksi. 

- Sähköpotkulautojen hankinta alueelle. Kuntalaisaloite. Reija Oivaranta viestittää, että 
Kouvolassa on uusia sähköpotkulautoja. Reunakyläläisilläkin on oikeus muutamaan lautaan 
sekä Myllykoskella että Inkeroisissa. Sähköpotkulautojen toimittaminen on yritysten asia. 
Aluetoimikunta ei puolla aloitetta. 

- Makkaran paisto Koivusaareen. Kuntalaisaloite. Risto Uotila esitteli sekä Kotkassa 
Katariinan puistossa että Lahdessa toteutettuja hankkeita. Aluetoimikunta suhtautui 
aloitteeseen myönteisesti. Risto Uotila ja Eero Mattila nimettiin valmistelemaan aloitetta 
toimikunnan seuraavaan käsittelyyn. 

- Kouvola Games 22. Kaikille avoin pelinkehittämiskilpailu, jonka järjestävät yhteistyössä 
Kouvolan kaupunki, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK sekä kaupunkilehdet PK 
ja Ankkuri. Kilpailussa etsitään parhaita Kouvola-aiheisia pelejä. Kilpailussa on kaksi sarjaa; 
peruskoululaiset ja avoin sarja. Osallistumisaika on 16.5.2022 – 16.10.2022.  

- Aluetoimikunta on aloitteellinen kilpailun markkinoinnissa muun muassa yhteisötila 
Kammarin toiminnassa. 

- Parkour-puisto. Parkour-puiston toteutus Inkeroisten tulevan monitoimitalon 
yhteyteen/pihalle on saanut vastaukset rakennuttajainsinööri Mika Helkalalta, geodeetti 
Sami Suoknuutilta, toimitilajohtaja Katja Aholalta sekä sivistysjohtaja Veikko Niemeltä. 
Hankkeeseen on tarkoitus anoa rahat kaupungilta ns. aluetoimikunnan innovaatiorahasta. 
Parkour on todella suosittua nuorten parissa, edelleen nouseva laji, joka kannustaa 
aktiiviseen liikuntaan jokaisella taitotasolla. Veli-Pekka Kelloniemi on laatinut aloitteen. 
Veli-Pekka Kelloniemi laatii hankehakemuksen kaupungin innovaatiorahasta. 

- Myllykosken Keskikoskentien kurtturuusualueen poistaminen. Ruma pensasalue sijaitsee 
keskeisellä paikalla ja valtaa alaa kävelytieltä. Työkohde sopii esimerkiksi Parik säätiön 
ympäristö ryhmälle. Risto Uotila on laatinut aloitteen ja liitekartan. Timo Martikainen on 
vastannut, että kurtturuusualue on ELY:n hoidossa. Risto Uotila on lähettänyt esityksen 
ELY:n aluevastaavalle, Risto Hämäläiselle. Heli Veripää laittaa pellon näkyviin kaupungin 
auringonkukkakartastoon elokuussa, kunhan auringonkukat kukkivat. 

- Anjalankosken aluetoimikunnan ehdottama kesätapahtuma. Kaupunginjohtajalle 
vastataan, että suositellaan Kymi Kantri 2022 tapahtumaa. Tapahtuman järjestelyissä ovat 
myllykoskelaiset ja muut lähialueiden kulttuuriaktiivit. Esiintyjänä on muun muassa 
suomalaisen kantri- ja rockmusiikin ikoni, Jussi Raittinen. Risto Uotila on laatinut 
vastauksen. Tapahtuma on 1. – 3.7.2022.  
 

13. Muut mahdolliset asiat  
- Miltä osallistuva Kouvola näyttää? Power Point esitys. Todettiin. 
- Talkookeppi paketti hankittu. Roskankeruukeppiä ja turvaliivejä alle 200 eurolla. Todettiin. 
- Jättipalsamien torjunta Ummeljoella. Ympäristönhoitaja Pauliina Klemola on tehnyt asiassa 

aloitteen. Kouvolan kaupunki järjestää vieraslajitalkoita, joihin kaikki ovat tervetulleita 
osallistumaan. Talkoissa kitketään pois haitallista vieraskasvia jättipalsamia. Kouvolan 
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kaupunki osallistuu soolotalkoot-kampanjaan osoittamalla kohteita, joissa jättipalsamia voi 
kitkeä kukin oman aikataulunsa puitteissa. Hyväksyttiin. 

- Pohjois-Kymen Kasvun paikallinen strategia. Yhteistyöllä kasvuun 2023–2027 jätetään maa- 
ja metsätalousministeriöön 23.6.2022 mennessä. Strategiaan voi tutustua ja antaa siitä 
palautetta 31.5. klo 16 mennessä osoitteeseen toimisto@pohjois-kymenkasvu.fi. Leader 
Pohjois-Kymen Kasvu toimii Kouvolan seudulla alueensa asukkaiden, yhdistysten ja 
yritysten yhteistyökumppanina. Puheenjohtaja esitteli luonnoksen, joka löytyy osoitteesta: 
YHTEISTYÖLLÄ-KASVUUN-9.5.2022-LUONNOS.  
Korostettiin nuorten liiketoimintamahdollisuuksien edistämistä. 

- Etätyötilojen sparraus. Sparraus kylille oman etätyöpisteen perustamiseen on ma 
23.5.2022 klo 18.00–20.00. Tilaisuudessa käydään läpi hyvän etätyötilan 
toimintaperiaatteet ja miten kylät voivat itse perustaa sellaisen. Kylät kertovat, miten he 
ovat perustaneet kylän oman etätyöhubin. Sparraajina Heli Talvitie ja Tytti Pohjola. 
Ilmoittaudu mukaan maanantai 23.5.2022 aamuun mennessä. Osallistumislinkki 
ilmoittautuneille: https://forms.office.com/r/JdVk3Pcv6a. Tilaisuuteen voivat osallistua 
kaikki kylät tai asiasta kiinnostuneet. Nimettiin Hannu Siukkola osallistujaksi. 

- Jäsentilanne. Anjalankosken aluetoimikunnan jäsen Katja Väisänen on ilmoittanut, että ei 
pysty osallistumaan aluetoimikunnan työhön. Nimettiin hänen tilalleen varsinaiseksi 
jäseneksi Sofia Seittenranta-Vekkeli. Heli Veripää lupasi viedä asian elinvoimajaoston 
käsittelyyn. 
 

14. Kokouksen päättäminen  
 Kokoukselle ei ollut muita asioita. 

 
Kokous päätettiin klo 20.20 
 
 
Terhi Palin    Eero Mattila 
Puheenjohtaja   Sihteeri, VT 
terhi@meiksi.info   eeromattila@pp.inet.fi 
puh 0453477933   puh 0400 551 284 
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