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ESITYSLISTA  
 
Aika: Maanantai 1.8.2022 klo 18.30–19.40 
Paikka: Yhteisötila Kamari, Hämeentie 3, 46800 Myllykoski 
 
Läsnä: Palin Terhi, PJ   Läsnä 

Uotila Risto, VPJ   Läsnä 
Kelloniemi Veli-Pekka, viestintävastaava  Läsnä 
Mattila Eero, sihteeri   Läsnä 
Rantamo Tuula   Läsnä 
Siukkola Hannu   Läsnä 
Seittenranta-Vekkeli Sofia   Läsnä 
Viitalo Noora    Poissa 
Väisänen Katja   Poissa, pyytänyt eroa.  

 
Varajäsenet 
Niemelä Saila   Poissa 
Raippo Juha    Poissa 

 
Yhteisötila Kamarin Päällystö kokoontui ma 1.8.2022 klo 17.00 alkaen. Marja-Leena Weissman oli 
kutsunut kokouksen koolle käsittelemään yhteisötilan avajaisten järjestelyitä. Tilan avajaiset on 
päätetty toteuttaa su 21.8.2022 klo 12.00 alkaen. Muina asioina Päällystöllä oli ainakin 
nettiyhteyksien rakentaminen.  

- kaupungin tietokoneiden hankinta 
- kaupungin matkapuhelinten hankinta 
- sähköpostiosoitteiden perustaminen 
- Facebook sivuston perustaminen 
- siivouksen järjestäminen sekä siivoustarvikkeiden hankinta.  
- tilavarausjärjestelmän toteuttaminen 
- Induktiosilmukan hankinta 
- toiminta yhteisötilan toimintaohjeiden pohjalta 

Aluetoimikunnan jäsenet saivat tulla kokoukseen kuulemaan tehtävistä päätöksistä. Oman 
kokouksen aloitimme välittömästi klo 18.30 alkaen samassa tilassa Kamarissa.  
 
 
Kokouksen työjärjestys 
 

1. Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja Terhi Palin avasi kokouksen klo 18.30. Puheenjohtaja toivotti osallistujat 
tervetulleiksi. Erityisesti hän toivotti tervetulleeksi uudeksi jäseneksi nimetyn Seittenranta-



Anjalankosken aluetoimikunta 7_2022 
Vekkeli Sofian. Sofia Seittenranta-Vekkeli esittäytyi toimikunnan jäsenille. Kokouksen aluksi 
jokainen toimikunnan edustaja esittäytyi myös uudelle jäsenelle. 

 

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

 

3. Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja 19.5.2022 
Hyväksyttiin. 
 

4. Seuraava kokous on Kaipiainen – Saaramaa – Enäjärvi alueella. 
Seuraava kokous päätettiin pitää Yhteisötila Kamarissa to 1.9.2022 klo 17.00 alkaen. Hyväksyttiin, 
että sitten seuraava kokous lokakuussa pidetään Kaipiainen – Saaramaa – Enäjärvi alueella. 
Puheenjohtaja Terhi Palin on yhteydessä kokouksen ajan ja paikan osalta Juha Raippoon. 
 

5. Aloite Aluetoimikunnalle - Ahvion Kuovinkallion retkeilypaikalle vievälle tielle soraa 
 

Ahvion kylän Kuovinkallion retkeilypaikalle (laavu ja kanoottien tai veneiden 
rantautumislaituri) johtava tie on todella huonossa kunnossa viime talven jäljiltä. Sinne 
tarvittaisi muutama kuorma-auton nuppikuormallinen soraa. Kymijoen 
virkistysalueyhdistys on luvannut kustantaa yhden kuormallisen sepeliä, sillä laavu ja laituri 
ovat sen hallinnoimia. Ely-keskuskella on Kuovinkalliolla mittauspiste ja he kustantavat 
talviajan aurauksen. Varsinkin nyt korona-aikana retkeilijöiden määrä on lisääntynyt 
huimasti, joten tien käyttö on runsasta. Huonokuntoisuuden takia parin auton pohja on jo 
rikkoutunut. Tien hoito on sikäli haasteellista, että kyseistä tietä ei virallisesti ole 
olemassakaan. Se on muovautunut aikojen kuluessa jostakin polusta. Mitään 
tienhoitokuntaa ei siis ole. Tien alkupäässä asuva maaseutuyrittäjä Ossi Ylöstalo on 
luvannut tasoittaa soran talkoo työnä, mikäli jokin taho soran ja sen tuonnin kustantaa. 
Annamme mielellämme lisätietoa tarvittaessa: Ossi Ylöstalo, puh. 040 7403798, 
ossi.ylostalo@gmail.com; Marja-Liisa Ylöstalo, puh. 040 7198461, marjaliisa.y@gmail.com. 
Ystävällisin terveisin. Marja-Liisa Ylöstalo. 
Aluetoimikunnan puolesta sihteeri on ollut yhteydessä Jarmo Toikka Ky -yritykseen. 
Saatuna vastauksena esitettyyn tien hoidon järjestämiseksi yritykseltä on tullut viesti, että 
Kuovinkalliontielle kalliomurske 0–16 mm 50 tn toimitettuna maksaa 649 € sis. alv. Tämä 
määrä riittää noin 150 metriä ja murskeen paksuus n. 5 cm. Terveisin Karoliina 
Toikka/Jarmo Toikka Ky, puhelin 053634415. 
 
Aluetoimikunta hyväksyi Jarmo Toikka Ky:n tarjouksen ja vastauksena Marja-Liisa 
Ylöstalolle ehdotetaan, että ahviolaiset toteuttavat hankkeen yhdessä yrityksen kanssa ja 
aluetoimikunta maksaa yrityksen tarjouksen mukaisen laskun. Kyläläiset parhaiten tietävät 
tien kunnostuksen tarpeen, kohteet ja osaavat työn ohjauksen. Aluetoimikunta edellyttää, 
että ennen töiden toteuttamista kaikki tarpeelliset luvat ovat kunnossa. 

 
 

6. Sippolan bussipysäkkien kunnostus (3 kpl) ja rakentamishanke 
Todettiin bussipysäkkien valmistuneen suunnitellulla tavalla ja myös talkootyönä. Hankkeesta 
on uutisoitu paikallisissa medioissa. 

 

mailto:marjaliisa.y@gmail.com
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7. Saapuneet aloitteet 
a) Noora Viitalon aloite Teinikallion kuntoradan kunnostuksesta. Kuntopolku/pururata on 

hirveässä kunnossa. Siellä lenkkeilijät, juoksijat ja sauvakävelijät kompastelevat puun 
juurakoihin, sillä purua on niin niukasti. Talkootyöhön voisi mukaan pyytää Inkeroisten 
Latua, muita paikallisia urheiluseuroja sekä VPK. Aloitteen tekijä on ollut jo Inkeroisten 
vpk:n yhteydessä keväällä 2022. 
 
Aluetoimikunta keskusteli perusteellisesti asiasta ja päätti jättää asian edelleen 
valmisteltavaksi siten, että hankkeen toteutuksessa olisivat järjestöt selvästi sitoutuneet, 
kuten aiemmissa päätöksissä on ollut, jolloin avustuksia on myönnetty.  
 

b) Markku Aution aloite Kymijokimaiseman kunnostuksesta, Myllykosken yläpäässä 
Jokisillantien alueella. Aloitteen tekijä on ollut aiemmin yhteydessä kaupunkiin, 
Ympäristökeskukseen ja ELY-keskukseen. Selkeätä vastuuta ranta-alueen siistimisestä ei ole 
saatu. Aloitteen tekijä jätti liitteinä 4 värillistä karttaa, joihin on merkitty alueet, jotka 
parantaisivat Kymijoen maisemaa ja näkymää joelle. Aluetoimikunta päätti siirtää aloitteen 
Kouvolan kaupungin selvitettäväksi. 

 
c) Aluetoimikunta päätti hankkia tauluja/kylttejä kertomaan jokaisen toimikunnan 

rahoittaman hankkeen toteutuksesta. Teksti ja logo suunnitellaan noudattamaan vastaavaa 
käytäntöä, kuin on EU:n rahoittamissa hankkeissa. Kylteistä pyydetään tarjoukset. 

 

8. Muut mahdolliset asiat  
Koko Anjalankosken alueen yhteisen yhteisötila Kamarin avoimet ovat sunnuntaina 21.8.2022 
klo 12.00–14.00. Menossa on mukana musiikkia, ohjelmaa ja yhdistysesittelyjä sekä 
kahvitarjoilu. Kamarin takapihalle voi tulla klo 11.00–14.00 pitämään pihakirppistä ilmaiseksi. 
Esite liitteenä. 
 

9. Kokouksen päättäminen 
 Kokoukselle ei ollut muita asioita. 
 
Kokous päätettiin klo 19.40 
 
 
Terhi Palin   Eero Mattila 
Puheenjohtaja   Sihteeri, VT 
terhi@meiksi.info   eeromattila@pp.inet.fi 
puh 0453477933   puh 0400 551 284 
 
 

  
 
 


