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Mala § 49
Kouvolan vapaa-ajan asukastoimikunta on toiminut vuodesta 2009 alkaen.
Kaupunginhallituksen päätöksen 9.2.2009 ja vapaa-ajan asukastoimikunnan 23.4.2010 hyväksymien sääntöjen mukaan toimikunnan tehtävänä ja
tavoitteena on yhteistyön lisääminen kaupungin organisaation ja
vapaa-ajan asukkaiden välillä.
Toimikuntaan kuuluu kolme (3) kaupunginhallituksen nimeämää edustajaa
sekä yhdeksän (9) vapaa-ajan asukkaiden edustajaa ja jokaisella on
henkilökohtainen varajäsen. Vapaa-ajan asukkaiden edustajat valitaan
kaupungin eri puolilta, yhteistyössä Kouvolan vapaa-ajan asukkaat ry:n
kanssa. Lakkautettujen kuntien Jaalan ja Valkealan alueelta valitaan
kummastakin kolme (3) edustajaa. Lakkautettujen Kuusankosken, Elimäen
ja Anjalankosken alueilta valitaan kustakin yksi edustaja. Edustajien vaalit
pyritään järjestämään esim. kirjeitse tai verkossa. Toimikausi on
kaupunginvaltuuston toimikausi.
Sääntöjen mukaan kaupunginhallitus nimeää toimikunnan puheenjohtajan
ja varapuheenjohtajan toimikunnan esityksestä. Käytännössä on kuitenkin
toimittu siten, että toimikunta on valinnut keskuudestaan puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan, mikä on annettu kaupunginhallitukselle tiedoksi.
Toimikunnan sihteeri- ja asiantuntijatehtäviä hoitaa Kouvolan maaseutupalvelut.
Säännöt ovat oheismateriaalina.
Toimikunta kokoontuu tarvittaessa, 2-4 kertaa vuodessa. Aikaisemman
käytännön mukaan myös Jaalan kesäneuvostolla ja Valkeala -klubilla on
ollut oma edustajansa kokouksissa.
Kokouspalkkiot ja matkakorvaukset maksetaan kaupunginhallituksen
21.12.2009 tekemällä päätöksellä toimikunnan kokouksista luottamushenkilöiden palkkiosäännön (korvattu kaupunginvaltuuston 24.4.2017 hyväksymän hallintosäännön 17 luvulla) mukaisesti. Matkakorvaukset lasketaan
kaupungin rajojen sisällä kertyvistä kilometreistä.
Lisätietoja: Maaseutupalvelujen päällikkö Minna Anttila, puh. 020 615 7826,
minna.anttila(a)kouvola.fi
Maaseutupalvelujen päällikön ehdotus:
Maaseutulautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että vapaa-ajan asukastoimikunnan toimintaa jatketaan valtuustokaudella 2017-2021 ja että
kaupunginhallitus valitsee vapaa-ajan asukastoimikuntaan kolme (3)

kaupungin edustajaa ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.
Vapaa-ajan asukastoimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan. Toimikunnan sihteeritehtävien ja maksettavien korvausten osalta noudatetaan aikaisempaa käytäntöä.
Maaseutulautakunnan päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
____________
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Kh 11.09.2017 § 256
Vapaa-ajan asukastoimikunnan säännöt on oheismateriaalina.
Lisätietoja: Maaseutupalvelujen päällikkö Minna Anttila, puh. 020 615 7826,
minna.anttila(a)kouvola.fi
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Vapaa-ajan asukastoimikunnan toimintaa jatketaan valtuustokaudella
2017-2021 ja kaupunginhallitus valitsee vapaa-ajan asukastoimikuntaan
kolme (3) kaupungin edustajaa ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.
Vapaa-ajan asukastoimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan. Toimikunnan kokouksista maksetaan kokouspalkkiot
ja matkakorvaukset hallintosäännön luottamushenkilöiden palkkioita ja
korvauksia koskevien määräysten mukaisesti siten, että matkakorvaukset
lasketaan kaupungin rajojen sisällä kertyvistä kilometreistä.
Kaupunginhallituksen päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen ja valitsi edustajiksi Seija
Hietasen ja hänelle henkilökohtaiseksi varajäseneksi Kiia Piepposen, Birgit
Koskelan ja hänelle henkilökohtaiseksi varajäseneksi Miia Wittingin sekä
Sami Porkan ja hänelle henkilökohtaiseksi varajäseneksi Kimmo
Jokirannan.
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