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Anjalankosken aluetoimikunnan muistio  
 
Aika: Torstai 6.10.2022 klo 17.00–19.10 
Paikka: Kaipiaisten Koulun liikuntasali, Kaipiainen 
 
Läsnä: Palin Terhi, PJ   Poissa 

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

 
Varajäsenet 
Niemelä Saila   Poissa 
Raippo Juha    Läsnä 

 
Kaipiaisten Koulun liikuntasali oli varattu Anjalankosken aluetoimikunnan käyttöön 
tilausnumerolla 17891746. Tilauksen aikaväli oli 06.10.2022 - 06.10.2022. Varaus on Kaipiainen, 
liikuntasali (264 m2) ajalle 06.10.2022 kello 16.30–19.00. Tervetuloa!  
 
Menimme kokoukseen ”kimppakyydein”.  
 
Kokouksen työjärjestys 
 

1. Kokouksen avaus. 
 
Varapuheenjohtaja Risto Uotila avasi kokouksen klo 17.00 ja toimi kokouksen puheenjohtajana. 
Puheenjohtaja toivotti osallistujat tervetulleiksi. Puheenjohtaja ja sihteeri Eero Mattila luovuttivat 
Kaipiaisten kylän edustajille taulun noin 25 vuoden takaa, jossa on kuva Raision tehdasinvestoinnin 
kokouksesta Raisiossa.  
 
Kokouksen alussa puheenjohtaja Risto Uotila kävi seikkaperäisesti lävitse Terhi Palinin laatiman 
diasarjan, jossa dioissa esitellään aluetoimikunnan työtä. Aluetoimikunnat ovat Kouvolan 
kaupungin elinvoimajaoston alaisia. Kouvolassa toimii tällä hetkellä 5 aluetoimikuntaa. Asukkaat, 
kylät ja järjestöt voivat monella tavalla hyödyntää yhteistyötä aluetoimikunnan kanssa. 
Aluetoimikunnan toiminta-ajatuksena on edistää kuntalain mukaisesti kunnan asukkaiden ja 
palvelujen käyttäjien osallisuus- ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä alueen kehittämistä. 
Aluetoimikunnat tarjoavat asukkaille alustan kehittää aluetta, sen toimintaa ja palveluita, 
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demokratiaa ja yrittäjyyttä. Anjalankosken Aluetoimikunta pyrkii toiminnallaan olemaan 
osallisuuden, toiminnallisuuden ja yhteisöllisyyden tukija ja yhteyspiste asukkaiden ja kaupungin 
koneiston välillä. Aluetoimikunta ei ole aloiteautomaatti, joka työstää ja toteuttaa kaikki sille 
heitetyt ajatukset. Aloitetoiminnan tärkein rooli on auttaa löytämään ideoiden ja aloitteiden 
toteuttamiselle oikeat vastinparit tai tarvittavan taloudellisen avun. 
 
Kaipiaisten kylän edustajat käyttivät useita puheenvuoroja, toivat esille aloitteita ja toiveita. 
Ensiksi kylällä ollaan erittäin tyytyväisiä kaupungin toteuttamaan päiväkoti-, koulu- ja 
liikuntahankkeisiin. Liikuntasali on varsinainen helmi. Salin tekniset välineet ovat huipputasoa. 
Puitteet ovat edistäneet kaipiaislaisten keskinäistä hyvää ilmapiiriä. 
 
Kaipiaisten koulun toiminnan hallinnollinen yhdistyminen Utin kouluun viimeistellään 
syyslukukauden 2022 alussa siten, että kaksi eri paikoissa sijaitsevaa toimipistettä muodostavat 
yhden hallinnollisen koulun. Utin koulu koostuu jatkossa kahdesta toimipisteestä: Kaipiaisten ja 
Utin toimipisteistä. Kaipiaisten kaava-alueella on runsaasti teollisuus- ja asuintontteja. Maapohja 
on helppoa rakentaa, sijaitseehan Kaipiainen Salpausselän harjualueella. Kaipiaisten tontit 
sijaitsevat Petäjikkötiellä, taajaman palveluiden lähellä. Kaipiainen on tunnettu rautateidensä 
lisäksi teollisuudestaan, kuten rehu- ja kemiantehtaasta, ja jalkapallostaan. Kaipiaisissa on ala-aste, 
kauppa ja Kaipiaisten VPK. Kemian teollisuuden tehtaat ovat Lantmännen Agro Oy:n omistuksessa. 
Kiskohitsaamo on NRC Group Finland Oy:n omistuksessa. Alihankkijana Pallasoja Oy on 
menestynyt. 6-tien levennys ja tien alikulku ovat tärkeitä asioita. Liikenteen ruuhkat ovat 
vaarallisia, varsinkin lapsille ylittää tie. Aloitteita on laadittu, mutta toistaiseksi asiat eivät ole 
edenneet. Pururata on reilun 3 km:n mittainen ja vaatii kunnostusta ja levennystä. Kuntopolku 
johtaa luonnonkauniille suurille lähteille ja vaatisi parannusta. Tällä hetkellä jalkapallo elää 
harrastuksena uutta tulemista. Jalkapallokoulussa on 40 nuorta. Kylällä tehdään runsaasti talkoita 
ja järjestöt ovat keskeisessä asemassa. Näitä ovat LC Kaipiainen, Kaipiaisten Kajastus ry ja 
Kaipiaisten Nuorisoseura ry. Kaipiaisissa tarvitaan naisten alojen työpaikkoja. Töihin tullaan 
lähialueilta, mutta kylään ei jäädä asumaan. Kylä tarvitsee kehittämisohjelman. Kaupungin ja 
Kinnon on käynnistettävä kampanja kylän työllisten paikkojen nostamiseksi ja kaavoitettujen 
alueiden markkinoimiseksi. 
 

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.  
 

Totesimme kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

3. Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja 1.9.2022 
 
Hyväksyttiin. 
 

4. Seuraavat kokoukset: 
 
- maanantaina 31.10.2022 klo 17.00 yhteisötila Kamarissa 
- torstaina 15.12.2022 klo 17.00 yhteisötila Kamarissa. 
 
 Hyväksyttiin. 
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5. Aluetoimikuntien talousraportti 
 

Siirrettiin asia seuraavaan kokoukseen. 
 

6. Saapuneet aloitteet  
 
Mirja Lonkan anomus 26.9.2022 Sippukylän puolesta. 
Sippolassa on Kirkkolammin polku, joka kaipaa soraa turvallisuuden takia.  Puiden juuria on 
noussut esiin ja olemme Sippukylien kanssa tehneet talkoita mm. poistamassa liian isoksi 
kasvaneita pensaita eli pajukkoa. Soraa olisi hyvä tuoda sinne syksyllä, kun alkaa pakastamaan. 
Arvio kustannuksesta on Max 800 €. Toki pienempikin summa auttaisi. Mitä kautta voin lähestyä 
tämän asian suhteen vai onko parempi hoitaa muuta kautta? Tämä tuli esille Sippukylien 
kokouksessa ja minut valittiin kyselemään tästä. 
 
Aluetoimikunta hyväksyi Mirja Lonkan anomuksen Sippukylän puolesta. Aluetoimikunta ehdottaa, 
että Sippukyläläiset toteuttavat hankkeen yhdessä yrityksen esimerkiksi Jarmo Toikka Ky:n kanssa 
Max 800 euroa. Aluetoimikunta maksaa yrityksen tarjouksen mukaisen laskun. Kyläläiset tuntevat 
parhaiten tien kunnostuksen tarpeet ja osaavat työn ohjauksen. Aluetoimikunta edellyttää, että 
ennen töiden toteuttamista kaikki tarpeelliset luvat ovat kunnossa. 
 

7. Muut mahdolliset asiat 
 
a. Esiteltiin kokouksessa liitteenä toimitettu puheenjohtajien kokouksen 14.9.2022 aineisto. 

 
b. Mehiläispesä asia todettiin loppuun käsitellyksi. 

 
c. Rakennuttajapäällikkö Antti Nyberg on antanut selvityksen valvontakameran toiminnasta, 

Myllykosken keskustassa. Antti Nybergin ohje valvontakameroista on saada tietää: 
• mitä tapahtunut 
• missä tapahtunut 
• milloin tapahtunut 
• ilmoitus poliisille näillä tiedoilla, niin pääsevät tutkimaan kameratallenteita ja 
helpompi löytää. Kameravalvontakyltit ovat tulossa niihin paikkoihin, mistä ne vielä 
puuttuvat esim. Myllykosken markettien parkkipaikka. 

 
d. Mopoparkki-hanke. Mopotallikokous 7.9.2022. Kokouksessa Hannu Siukkola raportoi 

asiasta. Hanke etenee suunnitellulla tavalla (Liite). 
 

e. Todettiin Kouvolan kulttuuriohjelmasta, että Piia Kleimola tulee seuraavaan kokoukseen 
31.10.2022 esittelemään hanketta. 

 
f.  Noora Viitalo on laatinut liikuntapäällikkö Teemu Mäki-Paakkaselle esityksen Teinikallion 

kuntoradasta (1,2 km): 
o Kantojen, juurakoiden ja isojen kivien poisto 
o Kasvillisuuden raivausta 
o pinnan tasaaminen täyttömaalla 
o purua ja kuorta kävelyreitin pintamateriaaliksi 
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Teinikallion kuntopolku mainitaan vuoden 2022 kaupungin ”Ladut ja kuntoradat” 
luettelossa https://www.kouvola.fi/vapaa-aika/liikunta/liikuntapaikat/ulkoliikunta/ladut-
ja-kuntoradat/. Kaupungilta ei kuitenkaan ole odotettavissa kuntopolun 
kunnostustoimenpiteitä ja nyt kuntorata on vaarallisessa kunnossa juurineen. Talkooväkeä 
voi löytyä Inkeroisten Ladulta sekä Inkeroisten Terholta. Myös mahdollisesti Inkeroisten 
Vpk osallistuu? Myös Eduko luonnonvaraopiskelijat voisivat mahdollisesti tehdä raivausta 
ja/tai maisemointia alueella. Nämä ovat vielä selvityksen alaisina. Selvitystyö kannattaa 
aloittaa heti ja toteutus mahdollisesti jo tänä syksynä tai keväällä 2023.  

 
Aluetoimikunta valtuutti Noora Viitalon kutsumaan keskeiset toimijat Mämmälän 
kotiseutuyhdistyksestä, Inkeroisten Ladusta ja Inkeroisten Terhosta kokoukseen. Nooran 
johdolla pyritään käynnistämään järjestöväen talkoohanke, jota Aluetoimikunta voi tukea 
taloudellisesti. Asia siirrettiin jatkovalmisteluun. 

 
g. Inkeroisten torin melu- ja järjestyshäiriöt. Kansalaisaloite. 

Hei! Mitä aiotte tehdä Inkeroisten torin meluavalle joukolle? Autot, mopot jne. Pimeän 
tullen kumia käryää (donitsia tehdään), "ajetaan" huonokuntoisella autolla ja mopolla edes 
takasin keskustassa. Kameroita tms. ei taida olla missään ja holtiton käytös lisääntyy. Voi 
arvailla mitä tapahtuu, kun rautatiealikulku avautuu ja uutta asfalttia testataan.  
Onko tapahduttava uusi vakava onnettomuus (Porvoo äsken), matkustetaan auton 
takakontissa jne. ennen kuin Kouvolassa hallinto herää!? 4.10.2022 17:08.  

 
Aluetoimikunta keskusteli aloitteesta ja totesi Myllykoskella vastaavaan huoleen vastatun 
valvontakameroilla. Aluetoimikunta päätti ehdottaa Kouvolan kaupungille 
valvontakameran asettamista valvomaan Inkeroisten torin melu- ja järjestyshäiriöitä. 

 
h. Inkeroisten yhtenäiskoulun alueelle suunniteltu Parkour puisto. Puheenjohtaja Terhi Palin 

on viestittänyt Noora Viitalolle seuraavan. Parkour-hanke on tällä hetkellä poistettu 
aiemmin puhutusta kouluhankkeen yhteydestä kustannusten nousun jne. vuoksi. Juttelin 
Helin kanssa ja jollain yhdistyksellä olisi kuitenkin mahdollista hakea rahaa esim. Pohjois-
Kymen kasvulta, me voisimme toimia tässä tukena ja saada esim. argumentointiapua 
liikuntatoimelta, joka kuitenkin näki, että tämä olisi oikein hyvä hanke. Ensimmäisenä 
steppinä tulisi löytää yhdistys, joka hankkeen veturiksi voisi lähteä, esim. Jaalassa tämä oli 
paikallinen kyläyhdistys. Tiedättekö, kukaan onko Inkeroisissa jotain vastaavaa? Onko joku 
halukas lähtemään viemään tätä keskustelua eteenpäin, käydään toki yhdessä läpi, miten 
tässä voisi edetä. Noora Viitalon vastaus on, että Inkeroisissa liikunnallisia yhdistyksiä ovat 
Inkeroisten Terho ry sekä Inkeroisten Latu ry. Kyläyhdistyksenä Inkeroisissa toimii 
Mämmälän kotiseutuyhdistys ry ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton Inkeroisten osasto 
toimivat lasten ja vanhempien parissa. Löytyisikö näistä yhdistyksistä halukkuutta lähteä 
edistämään Parkour-hanketta? 

 
Aluetoimikunta päätti palata asiaan seuraavassa kokouksessa. 

 

8. Kokouksen päättäminen  
  
Kokoukselle ei ollut muita asioita. Kokous päätettiin klo 19.10. 
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Risto Uotila    Eero Mattila 
Varapuheenjohtaja   Sihteeri, VT 
risto.uotila1@gmail.com   eeromattila@pp.inet.fi 
puh 044 989 8940   puh 0400 551 284 
 
  
 
 


