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Edustajien terveiset
Nuova § 161
Kaupunginvaltuusto
Elma Mettälä ja Maria Palmroos, varaedustajat Anssi Moilanen ja Emmi
Hartama
Terveiset:
12.11. kokouksessa käsiteltyjä aiheita:
- perusopetuksen kehittäminen, päädyttiin 20 koulun ratkaisuun.
- alijäämää 14 miljoonaa
- kouvola mukaan RRT hankkeeseen
- veroprosentti pysyy 20,75%
Aikuisväestön lautakunta
Anni Rautiainen, varaedustaja Heini Mäkelä
Terveiset:
13.12. kokouksessa käsiteltyjä aiheita:
- Kulttuuritalojen taksojen päivitys jätettiin uudelleen valmisteltavaksi
- Liikuntapaikkojen taksoja päivitettiin lähinnä ylöspäin
- Liikuntatilojen vuorojakoperiaatteisiin tehtiin lisäys
- Virta korttia uudistettiin niin, että se on voimassa vuoden ostohetkestä
- Inkeroisten ja Myllykosken omatoimikirjaston aukioloaikoja supistetaan
tammikuun ajaksi nuorison huonon käytöksen takia sekä tammikuussa järjestetään keskustelutilaisuus
- Kirjastoauto Orava Matin reittiä supistettiin
- Kaikkien Kouvola 2019-2022: monikulttuurisuustyön kehittämissuunnitelma hyväksyttiin
Lasten ja nuorten lautakunta
Onni Espo ja Sonja Vilkki, varaedustaja Anni Rautiainen ja Tessa
Lahtinen
Terveiset:
7.11. Kokouksessa käsiteltiin perusopetuken kehittämisselvitystä. Lautakunta päätti äänestyksen kautta esittää Joonas Honkimaan 20 koulun mallia. 20 koulun malli hyväksyttiin kaupunginvaltuuston marraskuun kokouksessa.
21.11. Kokouksessa käsiteltiin koulutaksikuljetusten kilpailuttamista, ja
päätettiin, että joukkoliikennelogistikko voi tarvittaessa tehdä tarjouspyyntöön teknisluonteisia muutoksia ennen tarjouspyynnön julkaisua.
Aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman täydentämistä esittelemässä oli iltalukion rehtori Maria Lammi-Hyppänen.
Liisa Korppi esitteli lautakunnalle vuosiluokkiin sitomatonta joustavaa esi-

ja alkuopetusta. Joustavan esi- ja alkuopetuksen kokeilun käynnistäminen
aloitetaan lukuvuonna 2019-2020. Kokeilu pyrkii helpottamaan lapsen
siirtymää esiopetuksesta alkuopetukseen.
Paljon keskustelua herättäneet virkamatkat käsiteltiin selvittäen matkojen
syitä. Lautakunta totesi, että ulkomaan vikamatkojen koostuneen hanketoimintaan, sopimuksiin perustavaan kansainväliseen yhteistyöhön, oppilasja opiskelijoiden opintomatkojen valvontaan sekä viranhoitoon liittyviin
kansainvälisten verkostojen ja suhteiden ylläpitoon.
Lautakunta esitti kaupunginhallitukselle ja valtuustolle Kouvolan oppilaiden
kultturityön rahaston sääntöjen hyväksymistä esityksen mukaisesti.
Lasten ja nuorten lautakunnan kokous oli lasten ja nuorten palvelujen johtajan Ismo Korhosen viimeinen kokous lautakunnassa.
12.12. Perusopetuksen kehittämisen toteuttamisohjelmaa toteuttamaan
kootaan työryhmä. Toteuttamisohjelman valmisteluun osallistetaan nuorisovaltuustoa ja koulujen oppilaskuntia. ME-talotoiminnan käynnistyminen.
Nuorisopalveluiden käyttömaksuhinnaston tarkistaminen 1.1.2019 alkaen.
Päivähoidon palvelusetelin sääntökirja, muutokset 1.1.2019 alkaen.
Selvitys päiväkotien työasemien ja työtilan kalusteiden edellyttämästä
lisätarpeesta. Kouvolan peruskoulujen sekä lukioiden työ- ja loma-ajat
2019-2020. Kouvolan seudun ammattiopiston työ- ja loma-ajat syksylle
2019 ja vuodelle 2020. Ammatillisen koulutuksen monijäsenisen
toimielimen päivittäminen. Valtuustoaloite tekoälyopetuksen lisäämisestä
peruskoulun opetusohjelmaan. Valtuustoaloite tuen antamisesta
vanhemmuuden harkintaan ja suunnitteluun
Rakennus- ja ympäristölautakunta
Veikko Rantala ja Anssi Moilanen, varaedustaja Henriikka Salo
Terveiset:
Kokous pidettiin 12.12.
- Käsiteltiin maa-aines ja ympäristö lupia.
(maa aines ja ympäristö luvan myöntäminen, maa aines ja ympäristö luvan
siirtäminen uudelle haltijalle. Annettiin määräys kahden kiinteistön jätteiden
siivoamiselle.)
- Määrättiin elintarvikelain mukainen uhkasakko.
- Käytiin ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma läpi ja päivitys
vuodelle 2019.
- Käytiin läpi Tekniikka- ja ympäristöpalveluiden toimialan taloudenkuukausiraportti.
Maaseutulautakunta
Helmi Iiliäinen ja Noora Mäkelä, varaedustaja Juho Lanki
Terveiset:
14.11. pidetyssä kokouksessa palkittiin maatalousyrittäjä Timo Vanonen
vuoden 2018 Maatilan yrityspalkinnolla. Lisäksi kokouksessa myönnettiin
lisäavustusta Kuivalan yksityistien perusparannushankkeelle, hyväksyttiin
allekirjoitettavaksi maksajavirastovakuutus ja käytiin läpi kuukausikatsausta maaseudun kehittämisestä.

12.12. pidetyssä kokouksessa myönnettiin lisäavustuksia perusparannushankkeille (Rantakunnan yksityistie, Pöljön yksityistie, Pöyrylän yksityistie,
Peuhun yksityistie sekä Oravalan yksityistie), ja tarkasteltiin maaseutupalveluiden sijoittumista uuteen kaupunkiorganisaatioon.
Ikäihmisten lautakunta
Taru Nekkula, varaedustaja Juho Lanki
Terveiset:
12.12. Kokous
- Hyväksyttiin selvitys perusturvarahaston käytöstä 2019
- Merkittiin tiedoksi Kymenlaakson Ikäopastin-hankkeen päättyminen ajalta
1.10.2016-31.10.2018.
- Lisäksi keskustelimme Avoin hallinto-hankkeesta
Tekninen lautakunta
Henriikka Salo ja Emmi Hartama, varaedustaja Maria Palmroos
Terveiset:
27.11. kokouksessa käsiteltyjä aiheita:
- Hyväksyi kevyen liikenteen väylän katu- ja yleisen alueen suunnitelman
välillä Hirveläntie - Minikuja. Hankkeen tavoitteena on parantaa kevyen
liikenteen väylän liikenneturvallisuutta välillä Voikkaan koulu - Hirveläntie.
- Kaupunki ostaa Liikennevirastolta alueita yhteensä noin 4984 m2.
- Tekninen lautakunta ehdottaa Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle Korian
Napalle ja Valkealan Hautalaan perustettavaksi luonnonsuojelualueita yht.
noin 33,34 hehtaarin suuruisille metsäalueille.
- Hyväksyi Kymsoten ruokapalvelujen toteuttamista koskevan palvelusopimuksen vuodelle 2019.
Kymen jätelautakunta
Anni Kurittu, varaedustaja Heini Mäkelä
Terveiset:
Kokouksessa käsiteltyjä aiheita:
- tekniikka- ja ympäristöpalvelut -toimialan osavuosikatsaus
- jätelautakunnan kokousajat ja -paikka
- jätetaksan tekstiosa 1.1.2019
- ekomaksut & lukolliset yhteiskeräyspisteet
- jäteasemien yhtenäistaksa
- muovipakkausten kierrätyspisteet
LAPE-ryhmä
Sonja Vilkki, varaedustaja Laura Viitalo
Terveiset:
Ei kokousta.
Kymenlaakson maakunnan muutosprojektin demokratia- ja
asukasosallisuusryhmä
Onni Espo, varaedustaja Anni Rautiainen

Terveiset:
Ei kokousta.
Nuorisoasiainkeskuksen-suunnittelutyöryhmä
Noora Mäkelä ja Anni Rautiainen
Terveiset:
Kokouksessa tarkasteltiin Kirjapainotalon remontin etenemistä (aikataulussa ollaan, joulukuussa tilat pitäisi luovuttaa kaupungille), keskusteltiin nuorisopalvelujen henkilökunnan avekki-koulutuksesta ja keskusteltiin nuorisoasiainkeskuksen tilojen ikärajoista sekä mahdollisesta K18-illasta. Ksaon
turvallisuusalan oppilaat laativat talolle turvallisuussuunnitelman ja
pohdimme talon lukitusjärjestelmästä.
Kaupunginhallituksen tulevaisuusjaosto
Juho Lanki
Terveiset:
7.11 Kouvolan Yhteislyseolla pidettiin keskustelutilaisuus lukiolaisten kanssa aiheena tulevaisuus. Tilaisuuden jälkeen lukiolaisten kanssa järjestettiin
Evausta (=ennakkovaikutusten arviointia) törmäyttävän yliopiston
sijoittamisesta Kouvolaan. Kokouksessa keskusteltiin aluetoimikuntien
viestintään tarkoitetuista LED-tauluista ja aluetoimikuntien toiminnan
käynnistämisestä. Lisäksi päätettiin saattaa taitokehikko kuntapäättäjille
toimitettavaksi.
13.12 Tutustuttiin Helsingissä Työ- ja oikeusministeriöön työministeri Lindströmin johdolla. Lisäksi vierailimme EK:ssa Jyri Häkämiehen luona.
Päivän aikana olivat tulevaisuuden työmarkkinat, elinkeinoelämän näkymät
sekä työelämän haasteet. Eduskuntatalolla saimme kuulla kansanedustaja
Harri Jaskarin, Juha Rehulan ja Markku Pakkasen puheita.
Kokouksessa ilmoitettiin kuntapäättäjien taitokehikon kokeilusta Tulevaisuusjaoston jäsenten keskuudessa ja päätettiin jättää LED-taulujen hankinta pöydälle.
Ikäihmisten ja nuorten yhteistyö -työryhmä
Juho Lanki
Terveiset:
10.12 Ilmoitettiin Kouvolan Yhteislyseon opiskelijakunnan ottavan käsittelyyn ehdotuksen ikäihmisten ja nuorten yhteistyötä syventävistä kurssisisällöistä. Keskusteltiin Avoin Hallinto -tapahtumasta:
- Päätettiin järjestää Avoin Hallinto -tapahtuma 24.9.2019
-Tapahtuma järjestettäisiin Valtiovarainministeriön kustantamana
Suomen nuorisovaltuustojen liiton liittokokous
Tessa Lahtinen
Terveiset:

Suomen nuorisovaltuustojen liiton liittokokous järjestettiin tänä vuonna Jyväskylässä 23.-25.11. Perjantain aikana käytiin läpi kokouskäytänteitä ja
nuorisovaltuutetuilla oli mahdollisuus osallistua toimikuntiin, jossa sai
esittää muutosehdotuksia liiton tulevan vuoden toimintaan ja tavoitteisiin.
Lauantaina kokoustettiin monen tunnin ajan, jolloin käytiin läpi muun
muassa toimikuntien esittämät muutosehdotukset ja linjattiin liiton toimintaa
vuodelle 2019. Liittohallitusehdokkaille järjestettiin myös paneeli ja
sunnuntaina valittiin uusi liittohallitus. Uudeksi liiton puheenjohtajaksi
valittiin Sami Salminen. Liittokokouksessa julkistettiin myös vuoden paras
nuorisovaltuusto, nuvaohjaaja yms. Kouvola valittiin ensi syksyn
aktiivipäivien tapahtumapaikkakunnaksi.
Nuorten itsenäisyyspäivän gaala
Julia Riikonen
Terveiset:
7.12.2018
Gaala onnistui todella hyvin, eikä sen kummempia ongelmia tullut. Younghearted sekä illan dj olivat tykättyjä. Kakku- ja kahvitarjoilu olivat myös
pidettyjä. Oli todella hyvä kun otimme juhlasalin parvekkeen käyttöön.
Kaiken puolin gaala oli onnistunut! Osallistujia 324.
Maaseutuparlamentti
Noora Mäkelä
Terveiset:
Maaseutuparlamentin suunnittelukokouksessa valmisteltiin hakemus tapahtumapaikaksi vuoden 2020 Maaseutuparlamentille. Parlamentin aiheena on kestävä kehitys, ja sen suunnittelussa osallistetaan nuoria. Keskustelussa nousi idea, että Kouvolan Nuorisovaltuusto voisi ideoida sisältöä
koulutuksille, työryhmille ja päiväretkille.

