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Keskusta-alueen aluetoimikunnan muistio 8/2022 
 

Aika: Torstai 27.10.2022 klo 17.34 – 19:09    

Paikka: Yhteisötila Pointti, Hansa-keskus 2. krs., Torikatu 3-5 

Läsnä: 

Jäsenet läsnä/poissa Muuta 

Harri Turkulainen, puheenjohtaja x  
Sirpa Heikkinen, varapuheenjohtaja x  
Sven Dubbelman x  
Elli Heino  x  
Minna Hirvijärvi -  
Lauri Hodju -  
Artur Tartu -  
Juha Willman -  
 
Varajäsenet 

  

Vuokko Koiranen -  
Marjo Seki -  
 
Muut osallistujat 

  

   

 

Käsiteltävät asiat: 

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja Harri Turkulainen avaa kokouksen klo 17:34. 

 

2. Läsnäolijoiden toteaminen  

• Totesimme läsnäolijat. 

• Kaupungin elinvoimajaosto on 18.10.2022 nimennyt Lauri Hodjun aluetoimikunnan 

varsinaiseksi jäseneksi. 

 

3. Yhteisötila Pointti 

• Pointti avoinna lokakuusta lähtien arkisin klo 9–15, ti ja to klo 17 saakka. 

• Pointin työpaja oli 3.10. Harri ja Sirpa osallistuivat työpajaan. Siellä oli keskusteltu ja linjattu 

Pointin käyttöä ja eri osapuolten rooleja. Jatkossa Pointin ohjausryhmä kokoontuu vain neljä 

kertaa vuodessa. Aluetoimikunnan edustus tulee jatkossakin osallistumaan käytännön asioita 

hoitavaan toimintaryhmään. 
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4. Kouvola100-juhlavuosi 

• Pääjuhlan valmistelutilanne: 

o Esitykset: Aitomäen Nuorisoseuran kansantanssijat (2x 5-10 min tanssiesitys), Kouvolan 

Mieskuoro (1 laulu), Tarmo Ranta Trio (2 x 10 min musiikkiesitys), Koomikkotaikuri J-P 

Pirinen(15 min esitys) 

o Puheet: Piia Kleimola (juhlapuhe), kj Marita Toikka (kaupungin tervehdys) 

o Juontaja: Elli selvittää juhlaan ulkopuolista juontajaa. 

o Elli suunnittelee käsiohjelman 

• Kouvola100-somekampanjan suunnittelu ja toteutus 

o Aluetoimikuntien yhteinen Instagram-tili varataan meidän käyttöömme marraskuun 

ajaksi. 

o 100-kysymystä Kouvolasta toteutus Instagramissa. Kysymykset on laatinut Kouvola-

Seura. 

o Somekampanjan suunnitelma on aluetoimikunnan käytössä. 

• Juhlan viestintä 
o Lehti-ilmoitukset tehdään Kouvolan Sanomiin ja kaupungin ilmaislehtiin 

o Tapahtumakalenteriin ilmoitus 

o Kaupungin uudessa tiedotuslehdessä oli jo ilmoitus 

o Kutsut vieraille (mm. kaupunginvaltuusto ja kaupunginhallitus, Kouvola100-

juhlatoimikunta) 

 

5. Aluetoimikunnan oma logo 

• Keskusta-alueen aluetoimikunnan oman logon suunnittelu on ollut vireillä. Elokuun 

kokouksessa esiteltiin yksi luonnos aluetoimikuntien yhteiseksi logopohjaksi.  

• Xamk:lta kysytty halukkuutta logon suunnitteluun, mutta varmaa vastausta ei ole saatu. 

Aluetoimikunta ei ole enää aktiivinen Xamk:n suuntaan 

 

6. Hankeideat ja rahoituspäätökset 

• Aluetoimikunta käsittelee sille rahoitettavaksi tulleet hanke-esitykset: 

1) Ratamo-terveysmetsän penkit 

▪ Ei uutta tietoa kustannuksista edellisen kokouksen jälkeen. 

2) Kaupunginpuutarhan lavaviljely 

▪ Hyvinvointipäällikkö on myöntänyt haetun avustuksen 1 148 euroa.  

3) Töröstinmäen frisbeegolf-rata 

▪ Töröstinmäelle suunnitellaan täysimittaista kilpailuvaatimukset täyttävää 
frisbeegolf-rataa.  

▪ Kouvolan kaupungingeodeetti näyttää radalle vihreää valoa, mutta virallisia 
päätöksiä ei ole vielä. Rakentaminen alkaisi joka tapauksessa vasta ensi 
keväänä. 

▪ Toimijat eivät ole vielä toimittaneet hankesuunnitelmaa eikä kustannusarviota. 

▪ Merkittiin asia tiedoksi. 
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7. Meneillä olevat hankeideat 

• Kevään hankeideat on käsitelty kaupungin toimialoilla ja saaneet vastauksia niiden 

toteutusmahdollisuuksista. Hankeideoita käsiteltiin 19.10. aluetoimikuntien puheenjohtajien ja 

viestintävastaavien sekä kaupungin edustajien palaverissa. 

• Käsiteltiin meidän alueellemme kohdistuvat ideat. Muraaleihin ja katutaiteeseen liittyviin 

hankeideoihin voisimme osallistua.  

 

8. Aluetoimikuntien budjetti vuonna 2023 

• Aluetoimikuntien puheenjohtajien nimissä on lähetetty kannanotto/vetoomus kaupungin 

hallintoon määrärahan säilyttämisestä nykytasolla. 

• Jäämme odottamaan mahdollista kannanoton käsittelyä. 

 

9. Aluetoimikuntien talousarvion toteutuminen 1-9/2022 

• Aluetoimikuntien kustannuspaikalle on kirjattu kuluja yhteensä 16.732 €.  

• Keskusta-alueen aluetoimikunnalle on kirjattu kuluja yhteensä 3.432 €. Tästä 2.958 € on Pointin 

kuluihin liittyvä lasku. Loput lehti-ilmoituksia ja yhteislauluillan soittajan kulut. 

 

10. Kaupungin säästötoimet liikuntapuolella 

• Keskustelimme kaupungin säästötoimien kohdentamisista. Säästötoimet koskettavat muitakin 

aluetoimikuntia. Mietimme, että aluetoimikunnat voisivat yhdessä ottaa kantaa asiaan. 

 

11. Kuulumiset kehittämis- ja muista työryhmistä 

• Ydinkeskusten Kestävä Tulevaisuus -hanke. Työryhmän uusimmat kokoukset 12.10. ja 26.10. ja 

ohjausryhmän kokous oli 25.10. Niissä oli käsitelty Kouvolan keskustan ja etenkin torialueen 

kehittämistä. 

 

12. Tulevia tapahtumia 

• Energiansäästövinkit. Kaupungin sivuilla on energiansäästöstä mahdollisuus antaa 

vinkkejä/kommentteja. https://www.kouvola.fi/kouvolankaupunki/bongaa-energiasyoppo/ 

 

13. Aluetoimikunnan pikkujoulu 

• Pj-kokouksessa 12.10. oli päätetty aluetoimikuntien yhteisen pikkujoulun järjestämisestä. 

Keskusta-alueen aluetoimikunta hoitaa käytännön järjestelyt. Hankintoihin (ruoka, juoma, 

yms.) voidaan käyttää aluetoimikuntien käyttövaroja. Pikkujoulut järjestetään Pointissa. 

• Harri tiedottaa ajankohdasta myöhemmin. 

 

14. Muut esille tulevat asiat 

• Katariina Terävä on nimetty uudeksi osallisuuskoordinaattoriksi. Katariina toimii sijaisena 

Helin poissa ollessa syksyn ajan. 

 

15. Seuraava kokous 

 

Pidetään seuraava kokous Pointissa 24.11. klo 17:30. 

https://www.kouvola.fi/kouvolankaupunki/bongaa-energiasyoppo/
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16. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja Harri Turkulainen päätti kokouksen klo 19:09. 

 

Muistion kirjoitti, 

Elli Heino 

 


