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Keskusta-alueen aluetoimikunnan kokousmuistio 7/2022 

Aika: Torstai 29.9.2022 klo 17.00 –18.00      

Paikka: Yhteisötila Pointti, Torikatu 3-5 

Läsnä: 

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

  

Lauri Hodju -  
Vuokko Koiranen -  
Marjo Seki -  
   
Muut osallistujat   
   

Käsitellyt asiat: 

1. Kokouksen avaus 

 

Puheenjohtaja Harri Turkulainen avaa kokouksen klo 17:00. 

 

2. Läsnäolijoiden toteaminen 

 

Totesimme läsnäolijat.  

 

3. Uuden varsinaisen jäsenen valinta aluetoimikuntaan 

Miia Pahkala on eronnut aluetoimikunnasta. 

Aluetoimikunta esittää Miia Pahkalan tilalle Lauri Hodjua. 

 

4. Yhteisötila Pointti 

 

Pointin johtoryhmän kokous 8.9. Harri ja Sirpa kertoi käsitellyistä asioista. Pointti avoinna 1.10.2022 

alkaen arkisin klo 9-15 ja to klo 17 saakka.  
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5. Kouvola100-juhlavuosi 

 

Pääjuhlan valmistelutilanne. Simelius-Sali varattu 26.11. klo 12.30-15.00. 

Kaupunginjohtaja Marita Toikka tuo juhlaan kaupungin tervehdyksen, juhlapuheen pitää Piia 

Kleimola ja musiikista vastaa Kouvolan mieskuoro sekä Tarmo Ranta trio. Tanssiesityksen juhlaan 

tuo tanssiryhmä Heel Riot.  

 

Elli ja Sven vastaa somekampanjan suunnittelusta, jossa Keskusta-alue ottaa Kouvolan 

Aluetoimikuntien yhteisen Instagramin kuukaudeksi (marraskuu) käyttöön ja mainostaa siellä 

tulevaa juhlaa. Toteutetaan Kouvola 100-visa somessa, joko Kouvola-Seuran toimittamin 

kysymyksin tai laaditaan itse. Elli kysyy asiaa Kouvola-Seuralta. 

 

Alustava ohjelma pöytäkirjan liitteenä. 

 

6. Aluetoimikunnan työkalut 

 

Todettiin Trello meille sopimattomaksi ja päätettiin aktivoitua Driven käytössä. 

 

7. Aluetoimikunnan oma logo 

 

Logoa kehitetään. Jatketaan seuraavassa kokouksessa. 

 

8. Hankeideat ja rahoituspäätökset 

 

1. Ratamo-terveysmetsän penkit 

• Suunnitteilla Lahopuu penkit Ratamo-terveysmetsään. Ei voitu tehdä päätöstä, koska ei 

ole kustannusarviota. Jäädään odottamaan. 

 

2. Kaupunginpuutarhan lavaviljely 

• Aluetoimikunnalta kysytään rahoitusta nyt syksyllä viljelylaatikoihin, multaan ja 

kevätkukkijoiden sipuleihin sekä mahdollisesti muihin perennoihin.  

• Ei voitu tehdä päätöstä, koska ei ole kustannusarviota. Jäädään odottamaan. 
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3. Lions-klubien lapsille ja lapsiperheille suunnattu tapahtuma 

• Kouvolan leijonajärjestöllä on kansainvälinen hyvän päivä 8.10. Aluetoimikunnalle on 

toimitettu hankehakemus mallilomakkeen mukaisella pohjalla sekä kustannusarvio, 

joka on loppusummaltaan 986,80 €. 

• Hyväksytään hakemus ja myönnetään anomuksen mukaisesti  600,00 € tapahtuman 

toteutukselle.  

• Hakemus liitteineen tallennettu aluetoimikunnan Teams-kansioon.  

 

9. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma leikkipaikoista 

 

Kaupungilla on vireillä leikkipaikkojen osallistumis- ja arviointisuunnitelmia. Leikkipaikat ovat 

Keskusta-alueella, Voikkaan ja Anjalan alueilla. Leikkipaikkojen suunnittelun aikana kuullaan alueen 

asukkaita.  

Aluetoimikunta esittää mielipiteenään, että esteettömyys on otettava huomioon leikkipaikkoja 

suunniteltaessa ja niiden leikkivälineitä valitessa. 

 

10. Kuulumiset kehittämis- ja muista työryhmistä 

 

Harri ja Sirpa kertoivat syksyllä käynnistyneestä Ydinkeskustan Kestävä Tulevaisuus hankkeesta. 

 

11. Tulevia tapahtumia 

 

• Heijastinpäivä 30.9 annettiin tiedoksi. 

• TIMMI-tilavarausohjelman esittely 5.10. Teamsissa, Harri, Sirpa ja Elli osallistuvat. 

• Kutsu aluetoimikuntien puheenjohtajille ja viestintävastaaville: Asukkaiden hankeideat 

ja osallistavan budjetoinnin kehittäminen, Teams työpaja 19.10 klo 17.30. Harri ja Sven 

osallistuvat. 

 

12. Aluetoimikunnan pikkujoulu 

 

Päätettiin pyytää kaikkia Aluetoimikuntia yhteiseen pikkujouluun. Harri kysyy asiasta muilta 

Aluetoimikunnilta. Ajankohdaksi suunniteltiin 18.11. tai 2.12. (ensisijainen vaihtoehto). 

 

13. Muut esille tulevat asiat 

 

• Manskin ”info-boxi”. Sisällä ei ole mitään avointa tilaa, vain portaat maanalaiseen 

parkkihalliin. -> Unohdetaan aiemmat keskustelut. 

• Yleisöpenkit (torille, puistoihin). 
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Jaakonpuistossa on kontti, josta Ydinkeskustayhdistyksestä varaamalla voi hakea penkkejä 

tapahtumin. 

 

14. Seuraava kokous 

 

Seuraava kokous pidetään yhteisötila Pointissa 27.10. klo 17:30.  

 

15. Kokouksen päättäminen  

 

Kokous päätettiin klo 19:17. 

 

Muistion kirjoitti,  

Sirpa Heikkinen 

 

Tilaisuuden jälkeen projektipäällikkö Katariina Terävä kertoi aluetoimikunnalle digineuvonnasta ja 

digiopastuksesta. Illan päätteeksi oli Pointissa kuntalaisille avoin tilaisuus digiopastuksesta, jonka aiheena 

on verkkoasiointi pankissa. Aiheesta kertoi tarkemmin Satu Temonen Osuuspankista. Läsnä oli noin 

kymmenkunta henkeä. 

 


