
Kouvolan vapaa-ajanasukkaiden   
kesäkirje 2022 

Vapaa-ajanasukas-
toimikunta 
Kouvolan vapaa-ajanasukastoimi-
kunta toimii osallisuuden kanavana 
ja edistää vapaa-ajan asukkaiden 
vaikuttamismahdollisuuksia.  

w
Toimikunta laatii mm. vapaa-ajanasu-
kasohjelman, joka on yleispiirteinen  
kaupungin ja vapaa-ajan asukkaiden  
yhteinen kehittämisohjelma, jolla edis-
tetään niin vapaa-ajan kuin vakituisten  
asukkaiden asumisviihtyisyyttä ja   
turvallisuutta.   Vapaa-ajanasukasoh-
jelmaa ollaan nyt päivittämässä 
vuosille 2022-2025. 

Kouvolan vapaa-ajanasukastoimikunnan  
jäsenet toimintakaudella 2021-2025 
Jäsen Alue Varajäsen 

 

 

 

 
Pieniniemi Heli, pj. Valkeala Antskog-Karstinen Anita 
Artimo Eeva Valkeala Vaenerberg Christel 
Kesä-Heino Tarja Elimäki Mattila Hanna 
Lyly Martti Jaala Raudasoja Leena 
Ollila Meri Valkeala Pulsa Tuomo 
Pöyhönen Antero Anjalankoski Ruohoniemi Petri 
Pöyhönen Erkki Kuusankoski Hamari Risto 
Seppä Mauri Jaala Tuominen Helena 
Tuominen Raimo Jaala Seppä Sinikka 
Aalto Tapani Kouvolan vapaa-ajanasukkaat Aromaa Irma 
Niinisalo Vaito Valkeala-klubi Janhunen Jaakko 
Rinta-Filppula Riitta Jaalan kesäneuvosto Spoof Heikki 
Kaupungin edustajat - Varajäsen 
Hasu Anne - Lindberg Jukka 
Lindström Leo - Tähtinen Anssi 
Sundström Garita - Bamberg Ukko 

Toimikunnan sihteerinä toimii maaseutuasiamies Katriina Pirhonen. 
Tarkemmat tiedot https://www.kouvola.fi/vapastmk 

Kysely 
tiedottamisesta 

Mitä mieltä olet Kouvolan kaupungin  tie-
dottamisesta vapaa-ajan-asukkailleen?  
Käy vastaamassa kyselyymme   
osoitteessa   
ww.kouvola.fi/mokkilaiselle. 

Kyselyyn  31.8.2022 mennessä  
vastanneiden kesken arvotaan kol-
me Kouvola-aiheista tuotepalkin-
toa, arvoltaan n . 50 €. 

Tilaa kylien 
uutiskirje 
Kouvolan maaseutupalvelut julkai-
see noin kymmenen kertaa vuodes-
sa Kylien uutiskirjeen Kouvolan va-
kinaisille ja vapaa-ajan asukkaille. 
Uutiskirjeen voi tilata osoitteesta  
uutiskirje.kouvola.fi 

Kouvolan mökkiläiset  
verkossa 
Kouvolan vapaa-ajanasukkaiden 
Facebook -ryhmän löydät kirjoitta-
malla Facebookin hakuun Kouvo-
lan mökkiläisten ilmoitustaulu. 

Rekisteröityneet käyttäjät voivat 
kirjoittaa ilmoitustaululle ja kom-
mentoida vapaasti hyviä tapoja 
noudattaen. Sivulle ovat tervetullei-
ta myös Kouvolassa mökkiläisille 
palvelujaan tarjoavat yrittäjät. 

Kouvola verkossa 
Kouvolan kaupungin verkkosivuilla 
on Kouvolan mökkiläisille kohden-
nettu oma sivu osoitteessa  
www.kouvola.fi/mokkilaiselle 

Kouvolan sivuilta www.kouvola.fi 
löydät tietoa Kouvolan virallisemmis-
ta palveluista ja matkailijoita kiinnos-
tavia asioita löydät sivustolta  
http://www.visitkouvola.fi 

Kouvolan tapahtumat löytyvät 
osoitteesta 
www.kymenlaaksonyt.fi 

Kouvolan kaupungin asioita voit 
seurata myös sosiaalisessa medi-
assa kuten Facebookissa, Twitte-
rissä sekä YouTubessa. 

MAASEUTUPALVELUT 
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