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Anjalankosken aluetoimikunnan kokousmuistio 1.9.2022 
 
Aika: Torstai 1.9.2022 klo 17.00–18.40 
Paikka: Yhteisötila Kamari, Paperitehtaantie 2, 46800 Myllykoski 
 
Läsnä: Palin Terhi, PJ   Läsnä 

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

 
Varajäsenet 
Niemelä Saila   Poissa 
Raippo Juha    Poissa 

 
 
Kokouksen työjärjestys 
 

1.  Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja Terhi Palin avasi kokouksen klo 17.00. Puheenjohtaja toivotti osallistujat 
tervetulleiksi yhteisötila Kamarissa toista kertaa pidettävään kokoukseen. Puheenjohtaja 
muistutti käytävällä olevasta ilmoitustaulusta, josta ilmenevät Kamarin tilan viralliset 
varaukset. Kamarin säännöt ovat seinällä. Yksityisiä varauksia Kamariin ei oteta vastaan. 
Kengät jätetään eteiseen ja Kamarissa liikutaan sisäjalkineissa. 

 

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 lokakuussa Kaipiainen – Saaramaa – Enäjärvi alueella. 
Puheenjohtaja Terhi Palin on ollut yhteydessä kokouksen ajan ja paikan osalta Juha Raippoon, 
joka ilmoittaa kokouksen ajankohdan Kaipiaisten nuorisoseurantalossa osoitteessa Kujastentie 
10, 46400 Kaipiainen. 

 



Anjalankosken aluetoimikunta 8_2022 

Seuraavat kokoukset ovat: 
- maanantaina 31.10.2022 klo 17.00 yhteisötila Kamarissa 
- torstaina 15.12.2022 klo 17.00 yhteisötila Kamarissa. 

 
5. Raportti Yhteisötila Kamarin avajaisista su 21.8.2022 klo 12.00–14.00. 

  
Ohjelmassa oli musiikkia, puheita ja yhdistysesittelyjä sekä kahvitarjoilu. Kamarin takapihalla 
oli klo 11.00–14.00 sijoittunut yhdistysten pihakirppiksiä. Tapahtumassa vieraili runsas 
yleisömäärä ja tilaisuus sai paljon palstatilaa tiedotusvälineissä. 
Vieraskirjassa on kirjattuna noin 200 nimeä. Juhlassa Kouvolan kaupunginjohtaja Marita Toikka 
piti puheen. Useat järjestöt markkinoivat tehokkaasti toimintaansa ja kirjauttivat runsaasti 
uusia jäseniä. Yhteisöllisessä tilaisuudessa vallitsi hyvä henki. Tulevaa Joulumyyjäistapahtumaa 
ryhdyttiin markkinoimaan ja valmistelemaan. 

 
6. Aluetoimikuntien talousraportti. 

 
Puheenjohtaja esitteli puheenjohtajakokouksen talousraportin, josta keskusteltiin. 
Anjalankosken aluetoimikunnan määräraha kuluvalle vuodelle on 13.581 euroa. Todettiin, että 
puheenjohtaja käy lävitse Heli Veripään kanssa laskujen kirjaukset. Erikseen selvitetään, mitkä 
kustannukset ovat aluetoimikunnan kuluja, mitkä ovat eri projektien kuluja ja mitkä ovat 
Kamarin ja kaupungin vastuulla olevia kuluja. Kamarin kunnostamisesta aiheutuvat laskut 
toimitetaan kaupungille. 

 

7. Saapuneet aloitteet. 
  
Jukka Naukkarisen aloite UMION maalauksen ja rakentelun toteuttaminen Myllykoskella. 
”Hei, järjestin Kylähulluprojektin tiimoilta Taideruukin pihalla taideprojektin UMION:ien 
maalauksen ja rakentelun muodossa lapsille ja nuorille. Nyt hanke päättyy 31.8 ja maalit ovat 
loppuneet. Minulla on tarkoitus järjestää samanlainen tapahtuma yhdessä Nuokkarin kanssa 
syyskuussa Myllykoskella, jossa nuoret ja lapset voivat yhdessä vanhempien kanssa kasata ja 
maalata oman UMION:in. Kuvia löytyy minun FB ja Kymenlaakso kylien sivuilta. Aihiot ovat 
kierrätysmateriaalia. Umion on rauhaa ja hiljaisuutta rakastava heimo (toisinkuin elokuvissa 
seikkailevat kaukaiset serkkunsa MINIONit), joka muuttaa asumaan Ummeljoen 
Peikkometsään syksyn aikana. Peikkometsä on alue, johon kuka tahansa voi tuoda ITE 
tekemäänsä taidetta muiden ihmeteltäväksi. Peikkometsän alueesta myöhemmin lisätietoa, 
kun lupa-asiat on saatu kuntoon. Kustannukset    spraymaalit       200 € 
                         muut tarvikkeet 100 € 

yhteensä 300 Euroa 
Terveisin Valtakunnan Virallinen Kylähullu XV Jukka Naukkarinen” 
Hyväksyttiin Jukka Naukkarisen aloite UMION maalauksen ja rakentelun toteuttamisesta 
Myllykoskella. Jukka Naukkarinen lähettää laskun 300 € Heli Veripäälle. 

 

8. Muut mahdolliset asiat 
- liitteenä puheenjohtajien kokouksen 10.8.2022 aineisto. Puheenjohtaja esitteli. 

 
- Mehiläispesät asia.  

• miten tavoitteet ovat toteutuneet 
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• onko jatkotoimenpiteitä? 
• kertyneen hunajan (n.50 kg) jako? 
 
Keskusteltiin asiantuntevasti mehiläisistä, hunajasta ja käydyistä keskusteluista sekä 
kirjeenvaihdosta. Päätettiin, että puheenjohtaja neuvottelee asiasta Olli Sarpon kanssa. 
 

- Valvontakameran toiminta, Myllykosken keskustassa. Asukkaiden yhteydenotto (Una 
Lehtinen ym.) 
Sihteeri Eero Mattila raportoi keskusteluista Antti Nybergin kanssa. Nyt kamera on jo 
toiminnassa ja merkittävistä häiriöistä voi tehdä rikosilmoituksen. Valvontakameran kuvat 
ovat käytettävissä. Antti Nyberg lupasi laatia tiiviin ja seikkaperäisen ohjeen, miten 
asukkaiden havaitsemissa häiriötapauksissa on syytä toimia ja miten valvontakameran 
apua tapausten selvittämisissä voidaan hyödyntää. 
 

- Mopoparkki-hanke 
Kuusankoski – Jaala alueen aluetoimikunnassa on selvitetty Mopoparkki -hanketta. Alueelle 
on perustettu työryhmä valmistelemaan asiaa. Koordinaattorina on Hanna Räihä. 
Asiantuntijana työryhmässä on nuorisotoimesta Esko Lavonen. Nimettiin Anjalankosken 
aluetoimikunnasta edustajina Mopoparkki hankkeen Teams kokoukseen 7.9.2022 klo 
17.30–18.30 puheenjohtaja Terhi Palin ja jäsen Hannu Siukkola. 
 

- Kouvolan kulttuuriohjelma /Piia Kleimola 
Piia Kleimola on lupautunut esittelemään aluetoimikunnalle Kouvolan laadittavaa 
kulttuuriohjelmaa. Päätettiin kutsua Piia Kleimola Anjalankosken aluetoimikunnan 
kokoukseen ma 31.10.2022 klo 17.00 yhteisötila Kamariin. 
 
Osallistuva budjetointi 2022.  
Kouvolan nuorisopalvelut toteuttaa yhdessä nuorisovaltuuston kanssa ensimmäisen koko 
Kouvolan aluetta koskevan osallistuvan budjetoinnin kokeilun vuonna 2022. Sen teemaksi 
on valittu kouvolalaisten lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääminen sekä 
nuorisopalveluiden toiminnan kehittäminen. Osallistuvan budjetoinnin ideoiden 
toteutukseen on varattu 10 000 euroa. 23.5.-30.6.2022 äänestettiin työpajoissa 
valmistelluista ideoista. Äänestyksen perusteella toteutusvaiheeseen siirtyy eniten ääniä 
saaneet ideat. Ideoita toteutetaan määrärahan puitteissa. Toteutusvaihe on alkanut 
vuoden 2022 elokuussa. 
 

 

9. Kokouksen päättäminen  
   

Kokoukselle ei ollut muita asioita. Kokous päätettiin klo 18.40 
 
 
Terhi Palin    Eero Mattila 
Puheenjohtaja   Sihteeri, VT 
terhi@meiksi.info   eeromattila@pp.inet.fi 
puh 0453477933   puh 0400 551 284 
 



Anjalankosken aluetoimikunta 8_2022 

 
  
 
 
 


