
Anjalankosken aluetoimikunta 10_2022 

 

 
 

Anjalankosken aluetoimikunnan muistio 31.10.2022  
 
Aika: Maanantai 31.10.2022 klo 17.15–19.10 
Paikka: Yhteisötila Kamari, Paperitehtaantie 2, 46800 Myllykoski 
 
Läsnä: Palin Terhi, PJ   Läsnä  

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

 
Varajäsenet 
Niemelä Saila   Poissa 
Raippo Juha    Läsnä 

 
Kokouksen aluksi kuulimme Kouvolan kulttuuriohjelmasta Piia Kleimolan esityksen. Kouvolan 
kaupungin liikunta- ja kulttuurilautakunta päätti kulttuuriohjelman laatimisesta joulukuussa 2021.  
Liikunta- ja kulttuurilautakunta nimesi kokouksessaan 25.8.2022 Kouvolan kulttuuriohjelman 
laatimista varten ohjausryhmän. Ohjausryhmään kuuluvat lautakunnan jäsenistä Anne Hasu, Erkka 
Koskinen, Timo Lehmusmetsä sekä Sanna Tähtinen. Lisäksi ryhmään kuuluvat sivistysjohtaja 
Veikko Niemi ja kulttuuripäällikkö Elina Koivisto sekä asiantuntija Piia Kleimola. Ohjausryhmä voi 
halutessaan kutsua kokouksiinsa myös muita asiantuntijoita. Kulttuuripäällikkö Elina Koivisto 
käynnisti kuntalaiskyselyn. Webropol kyselyyn tuli noin 400 vastausta. Ensisijaisina toiveina olivat 
matalan kynnyksen palvelut ja toiminta. Pieni on kaunista ja toivottiin toiminnan olevan helposti 
lähestyttävää. Työpajoja järjestetään eri puolilla Kouvolaa. Pia Kleimola keskustelee 
kulttuuriohjelmasta nuorisovaltuuston, vanhusneuvoston, vammaisneuvoston, 
maahanmuuttoasioiden neuvoston ja kylien neuvottelukunnan jäsenten kanssa. Ohjelman 
ensimmäinen versio on tarkoitus olla valmis joulukuussa ja lopullinen versio kevättalvella 2023. 
Taustalla on uusi kuntien kulttuuritoimintalaki, joka korostaa muun muassa terveyttä, hyvinvointia 
palveluiden saavutettavuutta. Mitä kulttuuri on? Ei vastakkain asettelua. Oma tekeminen on 
keskiössä. Luontosuhde on noussut esille. Liikuntareitit ovat tärkeitä. Palveluiden saavutettavuus 
on kulmakivi. Kuntalaiset ovat pääosassa Kouvolan kulttuuriohjelman laatimisessa. 
Kulttuuriohjelma laaditaan, jotta Kouvolan kaupungin järjestämä kulttuuritoiminta tukisi uuden 
kaupunkistrategian tavoitteiden toteutumista. 
 
Käyty keskustelu: Anjalankosken alueella kulttuurijärjestöt ja laitokset kuten Kymenlaakson Opisto 
ovat tärkeitä. Kirjastot, seurakunta, teatterit, kuorot ja kotiseutuyhdistykset ovat keskiössä. 
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Esimerkkinä kerrottiin Salon kaupungin kulttuurikumppanit hanke. Vuonna 2019 on perustettu 
Kulttuurikumppanit itsenäinen ja riippumaton salolaisten kulttuuriyhdistysten yhteistyöelin, joka 
toimii vuorovaikutuksessa Salon kaupungin kulttuuripalveluiden kanssa. Jäsenet valitaan 
yhdistysäänestyksellä vuosittain järjestettävässä Kulttuurifoorumissa. Toiminnan tavoitteena on 
vahvistaa koko kaupungin kulttuuritoimintaa tukemalla kulttuuriyhdistysten ja eri taidemuotojen 
kehittymistä ja yhteistyötä, ylläpitää innostusta kulttuurin harrastamiseen sekä lisätä kuntalaisten 
hyvinvointia taiteen ja kulttuurin keinoin. Salon Seppä on vuonna 2020 ensimmäistä kertaa jaettu 
tunnustus salolaisen kulttuurin hyväksi tehdystä työstä. Tunnustuksen voi saada yhdistys, ryhmä 
tai henkilö, joka on vaikuttanut paikalliseen taide- ja kulttuurielämään. Vuosittain marraskuussa 
järjestettävä salolaisten taide- ja kulttuuritoimijoiden Kulttuurifoorumi on tilaisuus verkostoitua, 
välittää tietoa ja jakaa hyviä toimintamalleja. Kirkkonummella on erikoisia ajatuksia herättävä 
retkikohde. Se on tutustumisen arvoinen kohde. Kierrätystaiteesta, filosofiasta, teosofiasta tai 
yhteiskunnan reunalla elämisestä kiinnostuneet ovat kohderyhmänä. 
 
Oman paikkakunnan historiaa tulee paremmin hyödyntää. Tiedon kulku on tärkeätä ja aiheeseen 
paneutuva lehti olisi mahdollisuus. Taiteiden toteuttajille voisi korvata kulut ja mahdollisesti pieni 
palkkio tulisi tarpeeseen. Aluetoimikunnat ovat mukana mahdollistamassa kulttuurin edistämistä.  
 
Pia Kleimola esitteli yhteenvedon kulttuurikyselyn tuloksista sekä Kouvolan kulttuuriohjelmasta 
lain kuntien kulttuuritoiminnasta 3 §:n tehtävät. Otettiin liitteet pöytäkirjaan. 
 
Kokouksen työjärjestys: 
 

1. Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja Terhi Palin avasi kokouksen klo 17.15. Puheenjohtaja toivotti osallistujat ja 
erityisesti Pia Kleimolan tervetulleiksi yhteisötila Kamarissa pidettävään kokoukseen. 
 

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen  
Totesimme kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
3. Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja 6.10.2022.  

 
Anjalankosken viime kokouksen muistiossa 6.10.2022 on toiveita Kaipiaisten kehittämiseksi. 
Osallisuuskoordinaattori Heli Veripää viestissään 11.10.2022 vastaa, että Aluetoimikunnan toive 
on, että kehittämisasiat lähetetään kaupungin johdolle ja Kinnoon käsiteltäväksi. Viesti on mennyt 
Niemi Kimmo, Mäkipaakkanen Teemu, Niemi Veikko, Tylli Hannu ja Forsell Tuukka. 
Hyväksyttiin pöytäkirja. 
 
4. Seuraava kokous päätetään pitää torstaina 8.12.2022 klo 17.00 yhteisötila Kamarissa. 
Hyväksyttiin. 
 

5. Raportti kaupungin energian säästöpäätöksistä 
 

Noora Viitalon keräämä 492 nimeä sisältävä kansalaisadressi liikuntapaikkojen sulkemisia vastaan 
luovutettiin sivistysjohtaja Veikko Niemelle tiistaina 18.10.2022. Kouvolan kaupunki on laatinut 
palvelujen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman vuosille 2022–2025, jonka avulla se aikoo 
edistää kuntalaisten yhdenvertaisuutta. Mielestäni ei edistä yhdenvertaisuutta, että kaupungin 
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toiselta laidalta, esimerkiksi Inkeroisista, olisi matkaa lähimpään uimahalliin 27 kilometriä tai se, 
että ainoat esteettömät hallit suljetaan. Viitalo muistuttaa, että kaikilla ei ole omaa autoa ja 
julkinen liikenne ei välttämättä vie Kouvolan avoinna olevien uimahallien viereen. – Yhteen 
uimareissuun kuuluu myös paljon enemmän aikaa kuin jos Inkeroisten juuri korjattu uimahalli olisi 
käytettävissä. Hän myös kysyy, että mitä hallien sulkeminen merkitsee Kouvolan imagolle? –
 Kouvolaahan markkinoidaan liikuntakaupunkina. 
Merkittiin tiedoksi. 

 

6. Aluetoimikuntien talousraportti 
 
Anjalankosken Aluetoimikunnan budjetti vuodelle 2022 on 13.581 euroa. Lokakuun 7 päivän 
raportin mukaan nettomenoina Aluetoimikunta on käyttänyt 4.770,60 euroa.  
Merkittiin raportti tiedoksi. 

 

7. Aluetoiminnan budjetti vuodelle 2023 
 

Hyvinvointipäällikkö Sanna-Riitta Junnonen esitteli asiaa. Osallistuva budjetointi 100 000 € - 
aluetoimikunnat ja toimialat – uusi raha. Aluetoimikuntien hankeraha 50 000 € ja se lasketaan 
asukasluvun suhteessa. Vuokrat noin 100 000 € kohtaamispaikat – nousee paljon uusien 
kohtaamispaikkojen osalta. Muu toimintaraha 10 000 € - arvioitu tämän vuoden pohjalta. 
Keskustelusta nousi esille: aluetoiminnan hanketoimintamallin ja aluetoimikunnan roolin 
muuttuminen osallistuvan budjetoinnin myötä, rahoituksen haku muualta, haaste  
aluetoimikunnan jäsenten motivaatiolle, yhteisötilat koettiin hyväksi asiaksi. 
Merkittiin tiedoksi saatu selvitys vuoden 2023 budjetin laadinnasta. 
 

8. Saapuneet aloitteet  
 

- Noora Viitalon aloite Teinikallion kuntoradan kunnostamiselle. Teemu Mäkipaakkasen 
kanssa puhelinkeskusteluun 28.9.2022 viitaten, Noora Viitalo lähestyi sähköpostitse 
seuraavasti. Teinikallion kuntorata: 
o Kantojen, juurakoiden ja isojen kivien poisto 
o Kasvillisuuden raivausta 
o pinnan tasaaminen täyttömaalla 
o purua ja kuorta kävelyreitin pintamateriaaliksi 
Kaupunki on varmastikin laatinut jokavuotisen Liikunta-alueiden ja uimahallien hoidon ja 
kunnossapidon sekä uimahallipalvelujen palvelusopimuksen. Aiemmilta vuosilta löysin sen 
kaupungin sivuilta, mutten vuoden 2022 sopimusta.  Näissä edellisissä oli Teinikallio 
mainittuna ja siellä oli pohjan kunnossapitovastuu. Tänä päivänä koko kuntorata on 
vaarallisessa kunnossa juurineen. Talkooväkeä tähän saisimme 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. Toteutus voisi olla keväällä 2023. 
Merkittiin tiedoksi. 

 
- Eero Mattilan aloite Maakaasulinjan kunnosta tulevaa hiihtokautta varten. 

Liikuntapäällikkö Teemu Mäkipaakkanen vastaa 12.10.2022, että maakaasureitin kunnostus 



Anjalankosken aluetoimikunta 10_2022 

on ensi vuoden 2023 liikuntapalveluiden pieninvestointiohjelmassa, jota ei ole vielä 
hyväksytty. Merkittiin tiedoksi. 
 

- Antero Pöyhösen aloite Känkkärän ulkoilureitin korjauksesta.  
Kävimme viime pe 22.10.2022 Suoknuutin Samin (Kouvolan kaupunki) ja Helinin Maken 
kanssa pitämässä Känkkärän luontopolulla ns. turvallisuuspalaverin, jossa kirjattiin ylös 
polun portaita, kaiteita ja turva-aitoja koskevia puutteita ja korjauskohteita. Lisäksi olemme 
aloittaneet työt laavun parkkipaikalta laavulle ja siitä pohjoiseen vievän rantapolun sekä 
yhteyspolun takaisin hiekkatielle saattamiseksi avustamalla esteettömäksi kuntoon, jolloin 
pyörätuolilla avustettuna, lasten vaunuilla/rattailla pääsisi nauttimaan luontopolun annista 
n. 700 metrin lenkin. Ehdotan että aluetoimikunta rahoittaisi ja saattaisi loppuun tämän 
esteettömän polun teon. Materiaalia tarvitaan n. rekan nupillisen kivituhkaa, vähän 
painekyllästettyä lankkua yhden sillan tekoon ja sitten esim. Bobcat pikkukaivurin vuokralle 
kuskineen päiväksi kivituhkan levitykseen. Tarkkoja kuluja en osaa kertoa mutta uskoisin 
että n. 1000–1500 euroa kattaisi tämän tärkeän projektin komeasti. Yst. terv. Antero 
Pöyhönen /Känkkärän Kannattajat. 

 
Keskusteltiin kohteeseen myönnettävästä avustuksesta. Anomusta ei ollut laadittu toimitetulle 
hakemuspohjalle. Tästä huolimatta hanke nähtiin tärkeänä esteettömänä toteutettavana 
kohteena. Edellinen aluetoimikunta ei ollut Känkkärää avustanut. Tukea on tullut usealta taholta ja 
työtä on tehty vahvasti talkoina. Aluetoimikunta päätti myöntää kohteeseen 950 euron 
avustuksen. Avustuksen maksamista koskevat ohjeet sihteeri lähettää Antero Pöyhöselle. 
 

- Kaipiaisten Kajastus c/o Matti Ylätalon anomus Kaipiaisten kuntoradan/hiihtoladun 
kunnostussuunnitelmaksi. Hanke on tarkoitus toteuttaa vuoden 2022 marraskuun aikana 
niin, että kuntorata tasataan monttujen ja pintakivien osalta kivituhkalla niin, että 
kunnostustyö on pääosin valmis ennen lumentuloa ja hiihtouran tekemistä. Hakemus 
otettiin pöytäkirjan liitteeksi. 
 

Keskusteltiin kohteeseen myönnettävästä avustuksesta. Anomus on laadittu toimitetulle 
hakemuspohjalle. Kaipiaisissa on vuosien aikana tehty runsaasti talkoita kuntoradan ja hiihtoladun 
kunnossa pitämiseksi. Kaipiaisten järjestöt ovat osallistuneet hankkeisiin. Kaipiaisten Kajastus ry 
on hankkeen keskeinen toteuttaja. Aluetoimikunta päätti myöntää kohteeseen 950 euron 
avustuksen. Avustuksen maksamista koskevat ohjeet sihteeri lähettää Juha Raipolle. 
 

9. Muut mahdolliset asiat 
- liitteenä asukkaiden osallistuvan budjetoinnin ideat diasarja. Työpaja 19.10.2022, klo 

17.30–19.15. Aluetoimikunnat ja Kouvolan kaupungin toimialat. Merkittiin tiedoksi. 
 

- liitteenä Kamarin päällystön muistio 28.9.2022 klo 17.00–18.30. Merkittiin tiedoksi. 
 

- Väliraportti Kouvolan kaupungin Kestävä kaupunki -kokeilusta. Aluetoimikuntien avulla 
Kestävän kehityksen toimintamalli osaksi asukkaiden arkea. Merkittiin tiedoksi. 
 

- Puheenjohtajien kokouksen muistio 12.10.2022 klo 17.30–19.33. Merkittiin tiedoksi. 
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- Keskiviikkona 2.11.2022 klo 17.00 on tarkastuslautakunnan kokous yhteisötila Kamarissa 
Myllykoskella. Kokous pidetään hybridinä ja siihen voi osallistua myös aluetoimikuntien 
puheenjohtajat. Merkittiin tiedoksi. 

- Torstaina 17.11. klo 17.00 järjestetään järjestöfoorumi päättäjien kanssa. Voitaisiinko 
tuoda esille yhteistyö aluetoimikuntien kanssa/järjestöyhteistyö? Merkittiin tiedoksi ja 
tilaisuuteen osallistutaan. 

 
- Aluetoimikuntien pikkujoulut. Tarkoitettu kaikille aluetoimikuntien jäsenille ja varajäsenille 

sekä kaupungin edustajille. Keskusta-alueen aluetoimikunta valmistelee 
pikkujoulutapahtumaa. Ehdotettiin tapahtumaa perjantaille 2.12. tai pe 18.11. tai 
marraskuun viimeiselle viikolle joku arki-ilta. Pyydetään aluetoimikunnilta ehdotus 
tapahtumapäiväksi. Merkittiin tiedoksi ja what’s up ryhmässä vastataan, kumpi aika on 
parempi ajankohta. 
 

- Seuraava puheenjohtajien kokous on keskiviikkona 9.11.2022. Merkittiin tiedoksi. 
 

10. Mopoparkki-hanke.  
 
Mopotallikokous oli 7.9.2022 ja aluetoimikunnan edustajana oli läsnä Hannu Siukkola. 
Hankekoordinaattori Esko Lavonen raportoi Haminan mopoparkkihankkeesta. Hän oli innostunut 
Haminan ratkaisuista. Haminan mopopojilla ja -tytöillä on mopotalli Satamakatu 1:n kiinteistössä. 
Toiminnasta vastaa Haminan kaupungin nuorisopalvelut. Ruissaloon tulevan uuden nuorisotilan 
pihalle tulee mopotalli kontti. Satamakontista on luovuttu ja tilalle tulee Cramon käytöstä poistuva 
koulukontti. Tämän vuoden syksyllä tarkoitus avautua. Mopotalli aukeaa hieman myöhemmin. 
Konttiin on tarkoitus tulla myös mahdollisuus korjailla polkupyöriä. Vetäjänä eläkkeellä oleva 
opettaja. Traficom on eräänä rahoittajana. Kouvolan vanhaan tyhjänä olevaan VPK-taloon hanke 
sopisi pilottina. Vastaavaa tilakartoitusta odotetaan alueilta. 
 

11. Koirapuiston katselmus pidetään tiistaina 22.11.2022 klo 13.00 Keltakankaalla.  
 
Aluetoimikunta on kokouksessaan 25.4.2022 päättänyt, että Koirapuiston sijaintivaihtoehtona on 
Keltakankaan puiston alue. Kaupungilta on pyydetty tarkempaa suunnitelmakarttaa. Toimikunta 
päätti osallistua katselmukseen runsaslukuisasti. Tilaisuuden on kutsunut kaavoitusarkkitehti Kaisa 
Niilo-Rämä. 

 

12. Yhteistyö varhaiskasvatuksen edustajien kanssa.  
 
Ydinryhmän tavoitteena on yhdessä pohtia ja miettiä, miten alueen tarpeisiin voidaan vastata ja 
millä tavoin lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia voitaisiin lisätä yhteistyössä. Myös 
aluetoimikunnan kanssa halutaan tehdä yhteistyötä. Ydinryhmän vetäjänä toimii Inkeroisten 
yhtenäiskoulun rehtori Jari Eronen. Työparina toimii Suvi Lyytikäinen. Myllykoski–Inkeroinen 
alueen ydinryhmä koostuu alueella lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskentelevistä Kouvolan 
kaupungin, KymSoten, seurakunnan ja seurojen edustajista. Kokoukset ovat 16.11. ja 14.12.2022 
klo 14.00–15.30 Keltakankaan perhekeskuksessa. Toimikunta totesi, että ajankohdat eivät sovi 
jäsenille. Merkittiin tiedoksi ja päätettiin pyytää toimikunnan pöytäkirjat tutustuttavaksi. 
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13. Kokouksen päättäminen  
 

Kokoukselle ei ollut muita asioita. Kokous päätettiin klo 19.10 
 
 
Terhi Palin    Eero Mattila 
Puheenjohtaja   Sihteeri, VT 
terhi@meiksi.info   eeromattila@pp.inet.fi 
puh 0453477933   puh 0400 551 284  
 


