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Keskusta-alueen aluetoimikunnan kokousmuistio 19.5.2022 

Aika: Torstai 19.5.2022 klo 17.30 – 19:01      MUISTIO 5/2022 

Paikka: Yhteisötila Pointti, Hansa-keskuksen 2. krs. Torikatu 3 

Läsnä: 

Jäsenet läsnä/poissa Muuta 
Harri Turkulainen, puheenjohtaja x  
Sirpa Heikkinen, varapuheenjohtaja x  
Sven Dubbelman -  
Elli Heino x  
Minna Hirvijärvi  -  
Miia Pahkala x  
Artur Tartu x  
Juha Willman -  
 
Varajäsenet 

  

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

  

-   

 

Käsitellyt asiat: 

1. Kokouksen avaus 

 

Puheenjohtaja Harri Turkulainen avasi kokouksen klo 17:33. 

 

2. Läsnäolijoiden toteaminen  

 

Totesimme läsnäolijat. 

 

3. Aluetoimikunnan kokoonpanon muutos 

 

Kaupungin elinvoimajaoston 17.5. kokouksen esityslistalla on ollut aluetoimikunnan viime 

kokouksen esityksen hyväksyminen toimikunnan kokoonpanon muutoksista. Uudeksi 

puheenjohtajaksi on nimetty Harri Turkulainen, varapuheenjohtajaksi Sirpa Heikkinen ja jäseneksi 

Minna Hirvijärvi. 
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4. Yhteisötila Pointti 

 

Pointin avajaiset olivat 9.5. Aluetoimikunnasta paikalla oli Sirpa Heikkinen & Harri Turkulainen. 

 

Pointin johtoryhmä (päätoimijoiden edustajat) kokoontuu jatkossa pääsääntöisesti kerran 

kuukaudessa kuun toinen torstai klo 8.00. Pointin yhteystiedot tulevat kaupungin nettisivulle 

www.kouvola.fi/pointti. Iltavarauksia yhdistyksille ja vastaaville yhteisöille otetaan jo vastaan. 

 

Pointin liikuntatilan käytöstä on valmistumassa seuraavat käyttöohjeet. Liikuntatila on arkisin klo 9-

14 yksittäisten kävijöiden vapaassa käytössä. Sen jälkeen varattavissa joko yksin tai ryhmille hintaan 

15 €/h. 

 

5. Kouvola100-juhlavuosi 

 

Yhteislauluiltojen paikkana voisi olla Kouvolatalon ulkonäyttämö (hyvä akustiikka, penkit valmiina, 

varsin hyvä sijainti, edullinen vuokra (30 €) …). Esittäjistä ei ole vielä uutta tietoa. Suunnittelemme 

tapahtuman ensisijaisesti 30.6. klo 18:00 järjestettäväksi. Vaihtoehtoinen päivämäärä on 16.6. Jos 

yhteislauluilta saadaan toteutettua, niin heinäkuussa 28.7. järjestetään vielä toinen. 

Pääjuhlan voisi järjestää Kouvolatalolla. Se olisi vapaana 26.11. klo 12-15, tilavuokra 194 € 

(kokonaisuudessa maksaisi noin 500 € sis. vuokra, tekniikka ja muutama henkilö narikkaan). Juhlan 

rahoituksen tilanne on vielä avoin. Harri kysyy Liikemiesyhdistykseltä halukkuutta osallistua ja 

tarvittaessa Kouvolan kaupungin hallitukselta. Ohjelmaa ei olla vielä suunniteltu, mutta ideoita tuli 

esim. mieskuoro ja Kouvolan teatteri. Rupeamme suunnittelemaan, kun saamme budjetin 

tapahtumalle. 

Juhlatiimin kokous oli ke 11.5. Seuraava kokous juhlatiimillä ti 14.6.2022 klo 18.00. 

 

6. Aluetoimikunnan työkalut 

 

Artur Tartu on perehtynyt kahteen työkaluun: Asana – work management platform ja Trello. Asana 

on ilmainen tiettyyn osallistujamäärään asti. Trello on ilmainen ja suomenkielinen. 

Rekisteröidymme Trelloon ja katsomme sen käyttöä seuraavassa kokouksessa. 

 

7. Aluetoimikunnan oma logo 

 

Viestintäkoulutuksessa kyseltiin, että saadaanko aluetoimikunnille laatia omia logoja tai sloganeita 

Saimme vastauksen, että aluetoimikunnat voivat laatia käyttöönsä omia logojaan tai tunnuksia. 

 

http://www.kouvola.fi/pointti
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8. Meneillä olevat hankeideat  

 

Luonnon monimuotoisuushankkeiden osalta Miia Pahkala ja Sirpa Heikkinen selvittää kolmansilta 

osapuolilta halukkuuksia osallistua lavaviljelyyn.  

Hankeideat ovat olleet arvioitavina kaupungin toimialoilla. Näistä saatiin yhteenveto. Asioiden 

käsittely siirtyy syksylle. Aluetoimikuntien ja kaupungin toimialojen yhteinen tilaisuus tulossa tällöin 

hankkeiden edistämiselle. 

Koirapuistojen osalta kaupunki on teettämässä koira-aitauksien palveluverkkoselvitystä. 

Saimme uuden hankeidean, jossa lyhykäisyydessään ideana olisi toteuttaa kestäviä ja monipuolisia 

ulkoliikuntapaikkoja keskustan puistoalueille. Yksityinen henkilö ilmaisi olevansa valmis 

toteuttamaan yhden tai useampia ulkoliikuntapaikkoja käytännössä materiaalien hinnalla. 

Ohjaamme hankkeen liikuntasektorille. 

 

9. Lausuntopyyntö Pohjois-Kymen Kasvu ry:n strategiasta 

 

Pohjois-Kymen Kasvu ry hakee Leader-ryhmäksi rahoituskaudelle 2023-2027. Olennainen osa 

hakemusta on paikallinen kehittämisstrategia, joka laaditaan yhteistyössä Leader-ryhmän alueen 

eri toimijoiden kanssa. Yhteistyöllä kasvuun 2021-2027 -strategiaamme on valikoitunut kolme 

painopistettä: 1.) elinvoiman lisääminen, 2.) yhteisöllisyyden edistäminen sekä 3.) hiilineutraalin 

arjen edistäminen ja monimuotoisen luonnon säilyttäminen. Läpileikkaavia tavoitteita ovat 

yhteistyö ja ekologinen kestävyys. 

 Emme anna tähän lausuntoa sen vaatiman nopean aikataulun takia. 

  

10. Menneet tapahtumat 

 

Viestintäkoulutus oli 5.5. Teamsissa. Svenin ollessa estynyt linjoilla olivat Harri Turkulainen, Sirpa 

Heikkinen ja Artur Tartu. Koulutuksen materiaaleja on ladattu Teamsiin. 

Asukasinfo oli 14.5. Kouvolatalon ulkonäyttämöllä. Paikalla oli viisi aluetoimikuntalaista ja yksi 

”asukas”. 

 

11. Viestinnän pelisäännöt 

 

Kävimme läpi viestintäkoulutuksessa kerrottuja asioita. Aluetoimikunta ei voi mainostaa yksityisiä 

yrityksiä. Voimme mainostaa yleishyödyllisiä tapahtumia. Aluetoimikunnan tiedotteiden pitää 

kulkea kaupungin viestinnän kautta. 
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12. Kuulumiset kehittämis- ja muista työryhmistä 

 

Työryhmistä ei ole tullut uutta tiedotettavaa. 

 

13. Muut kuulumiset pj-kokouksesta 18.5. 

 

Harri kertoi muut kuulumiset eilisestä pj-kokouksesta.  

14. Etätyötilojen sparraustilaisuus 23.5. klo 18:00-20:00 

 

Tilaisuus järjestetään Teamsissä. Ilmoittautuminen 23.5. klo 8:00 mennessä. Halukkaat 

aluetoimikunnan jäsenet voivat osallistua.  

 

15. Ydinkeskustayhdistyksen toiminnan esittely 

 

Toiminnanjohtaja Kati Klaavuniemi ei päässyt tähän kokoukseen. Kutsutaan hänet aluetoimikunnan 

seuraavaan kokoukseen. 

 

16. Muut esille tulevat asiat 

 

 

Pointtiin voisi hankkia palautelaatikon meitä varten. Harri kysyy Pointin väeltä asiasta. 

 

Palaveri markkinointimateriaalista (mm. Kouvola100) pidetään kaupungin brändipäällikkö Christina 

Sunin kanssa ma 23.5. klo 16-00-16.30 Teamsissa. 

 

17. Seuraava kokous 

Seuraava kokous pidetään 25.8.2022 klo 17:30 Pointissa. 

 

18. Kokouksen päättäminen 
 

Päätimme kokouksen klo 19:01. 

Muistion kirjoitti, 

Elli Heino 


