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Aika

28.11.2019 klo 18:00 - 20:00

Paikka

Kouvolan kaupungintalo, valtuustosali Torikatu 10, F-ovi

Läsnä

Luettelon mukaan

Pykälät

12 - 18

Allekirjoitukset

Kalle Ylimäki
puheenjohtaja

Suvi Takala
sihteeri

Jyrki Peltola

Seppo Rasi

Pöytäkirjan tarkastus

Allekirjoitukset

Pöytäkirja on nähtävänä
Yleisessä tietoverkossa, Kouvolan kaupungin verkkosivuilla pöytäkirjan
tarkastuksen jälkeen.
Todistaa

Suvi Takala
pöytäkirjan pitäjä

pj.

ptk. tark.

ptk. tark.
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Osallistujat
Jäsenet

Ylimäki Kalle

puheenjohtaja

Arvila Heikki

jäsen

Harju Saija

jäsen

Hovi Markku

jäsen

Huuskonen Riitta

jäsen

Häkkänen Eino

jäsen

Kankala Tomi

jäsen

Kaskimaa Saana

jäsen

Konka Reino

jäsen

Kouvonen Keijo

jäsen

Kylliäinen Minna

jäsen

Martikainen Kai

jäsen

Mettälä Raija

jäsen

Nakko Leena

jäsen

Niemelä Jarkko

jäsen

Peltola Jyrki

jäsen

Perttola Tapio

jäsen

Rasi Seppo

jäsen

Seppänen Elina

jäsen

Taavila Tuomo

jäsen

Tenhamo Rauno

jäsen

Turkia Hannu

jäsen

Valkeapää Oili

jäsen

Kuusisto Risto

varajäsen

Kärkkäinen Marika

varajäsen

Lahtela Kai

varajäsen

Pakkala Rauni

varajäsen

Rasalahti Kari
Anttila Minna

Poissa

pj.

Takala Suvi

maaseutupalvelujen
päällikkö
sihteeri

Vanhala Teija

varapuheenjohtaja

Aronen Lasse

jäsen

ptk. tark.

ptk. tark.
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Hellsten Tauno

jäsen

Henttu Kirsi

jäsen

Hinkkurinen Riitta

jäsen

Jukkara Pentti

jäsen

Jussila Katri

jäsen

Kalliomäki Seppo

jäsen

Korppi Niko

jäsen

Koski Paula

jäsen

Mesiäinen Antti

jäsen

Paunonen Marika

jäsen

Peltola Anna

jäsen

Pinoniemi Reino

jäsen

Rantanen Helena

jäsen

Raunu Matti

jäsen

Simola Tomi

jäsen

Sinkkonen Katri

jäsen

Sorsa Esko

jäsen

Suikkanen Seppo

jäsen

Suutari Olavi

jäsen

Tapio Esko

jäsen

Tapola Jussi

jäsen

Torri Lasse

jäsen

Vartiainen Heli

jäsen

Vertanen Henry

jäsen

Vesalainen Kukka-Maaria

jäsen

Yläoutinen Mia

jäsen

Ylätalo Jenni

jäsen

Yrjösuuri Sirke

jäsen

Honkimaa Joonas

Pirhonen Katriina

kaupunginhallituksen
edustaja
kaupunginhallituksen
edustaja
Maaseutulautakunnan
puheenjohtaja
maaseutuasiamies

Taimisto Mervi

lomituspalvelujohtaja

Miia Witting
Seppälä Kirsi

pj.

ptk. tark.

ptk. tark.
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kyliennk 28.11.2019 § 12
Puheenjohtajan ehdotus:
Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Kylien neuvottelukunnan päätös:
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous aloitettiin klo 18.00.
Kokouksessa oli paikalla 30 edustajaa. Kokouskutsut on lähetetty
18.11.2019.
____________

pj.

ptk. tark.

ptk. tark.
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Pöytäkirjan tarkastajat
Kyliennk 28.11.2019 § 13
Puheenjohtajan ehdotus:
Kylien neuvottelukunta valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
Kylien neuvottelukunnan päätös:
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Seppo Rasi ja Jyrki Peltola.
____________

pj.

ptk. tark.

ptk. tark.
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Helmi Hyvää elämää ikääntyneenä -hankkeen esittely
Kyliennk 28.11.2019 § 14
Heini Maijanen Socomilta tulee kertomaan Helmi Hyvää elämää ikääntyneenä -hankkeesta.
Helmi Hyvää elämää ikääntyneenä -hankkeessa tuetaan maaseudun ikäihmisten kotona asumista tutussa elinympäristössä sekä vahvistetaan
heidän osallisuuden ja turvallisuuden tunnetta. Hankkeessa on tarkoituksena luoda myös alueellisia yhteistyöverkostoja ikäihmisten hyvinvoinnin
edistämiseksi.
Puheenjohtajan ehdotus:
Kuullaan Heini Maijasen esitys Helmi Hyvää elämää ikääntyneenä- hankkeesta ja merkitään esitys tiedoksi.
Asian käsittely:
Esityksessä kerrottiin, että hankkeen toteutusaika on 1.5.2019-30.4.2021.
Hanketta hallinnoi Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy
Socom ja sen toiminta-alueena on Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson
maaseutumaiset kunnat. Kohderyhmänä ovat maaseudulla asuvat
ikääntyvät ihmiset, vapaaehtoistyötä tekevät henkilöt ja kolmannen
sektorin toimijat.
Liitteenä 1. kylien neuvottelukunnan kokouksessa näytetty Helmi Hyvää
elämää ikääntyneenä- hankkeen esitys.
Kylien neuvottelukunnan päätös:
Kylien neuvottelukunta hyväksyi päätösehdotuksen.
____________
Liitteet

pj.

1

ptk. tark.

Helmi Hyvää elämää ikääntyneenä- hanke

ptk. tark.
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Valkealan aluetoimikunnan esittely
Kyliennk 28.11.2019 § 15
Petri Reunanen tulee esittelemään Valkealan aluetoimikunnan toimintaa ja
mahdollista yhteistyötä.
Puheenjohtajan ehdotus:
Kuullaan Petri Reunasen esitys Valkealan aluetoimikunnan toiminnasta ja
merkitään esitys tiedoksi.
Asian käsittely:
Valkealan aluetoimikunnan puheenjohtaja Petri Reunanen kertoi esityksessään, että Kouvolaan on perustettu Valkealan aluetoimikunnan lisäksi
neljä muuta aluetoimikuntaa: Anjalankosken aluetoimikunta, Elimäen aluetoimikunta, Keskustan aluetoimikunta sekä Kuusankoski-Jaalan
aluetoimikunta. Aluetoimikuntien tehtäviä ovat mm. alueen palvelutarpeen
arviointi ja kehittämissuunnitelman laatiminen, kaupungin myöntämän
vuosittaisen kehittämisrahan käytöstä päättäminen, lausuntojen
antaminen, verkostoituminen eri toimijoiden kanssa sekä osallistuminen
alueen palveluiden ja hankkeiden suunnitteluun yhdessä kaupungin
kanssa.
Valkealan aluetoimikuntaan on valittu seitsemän jäsentä ja toimintaa on toteutettu reilun vuoden ajan. Valkealan aluetoimikunta on pitänyt kaksi
asukkaille avointa Kuntailtaa.
Kylien neuvottelukunta keskusteli lukioiden lopettamisesta.
Puheenjohtajan muutettu ehdotus:
Merkitään esitys tiedoksi ja
kylien neuvottelukunnan työvaliokunta tekee kannanoton kasvatus- ja opetuslautakunnalle toisen asteen koulukuljetuksien maksuttomuuden aloittamiseksi jo syksyllä 2020.
Kylien neuvottelukunnan päätös:
Kylien neuvottelukunta hyväksyi päätösehdotuksen.
___________

pj.

ptk. tark.

ptk. tark.
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Purettavien leikkikenttien välineet

Kyliennk 28.11.2019 § 16
Tekninen lautakunta on kokouksessaan 27.8.2019 § 145 päättänyt poistuvien
leikkipuistojen välineiden luovuttamisesta.
Teknisen lautakunnan § 145 mukaan:
Kaikille Kouvolan kaupungin yleisten alueiden leikkivälineille on tehty kolmeportainen kuntoluokitus; 1. hyvä, 2. välttävä ja 3. huono. Poistettavan leikkipaikan käyttökelpoiset ja kunnossa olevat leikkivälineet (kuntoluokat 1 ja 2)
kaupunki uudelleen käyttää omissa kohteissaan. Kuntoluokan 3 (huono)
leikkivälineitä voidaan luovuttaa niistä kiinnostuneille seuraavin ehdoin:
1. Luovutukset koskevat esim. keinuistuimia ja jousileikkivälineitä, joille kaupungille ei ole jatkokäyttöä, mutta voidaan sellaisenaan luovuttaa eteen päin.
Luovutukset eivät koske esim. hiekkalaatikoita, jotka paikalta irrottamisen
jälkeen ovat lähinnä kappaletavaraa.
2. Leikkivälineet luovutetaan romutavarana. Luovutuksen saaja allekirjoittaa
asiakirjan, jossa hän ilmoittaa vastaanottaneensa kaupungilta romu tavaraa,
jolloin vastuu siirtyy luovutuksen saajalle.
3. Leikkipaikkoja poistetaan noin 4-5 leikkipaikan vuosivauhtia. Luovutuskelpoiset välineet varastoidaan kaupungin varikolle. Luovuttaminen suoritetaan
vuosittain järjestettävässä tilaisuudessa tarjousten perusteella ja siitä ilmoitetaan kuulutuksella kaupungin virallisilla kanavilla.
Tavoitteena on tarjota poistuvia leikkivälineitä niistä kiinnostuneille mahdollisimman joustavasti, pelisäännöt ja vastuut molemminpuolisesti tiedostaen.
Puheenjohtajan ehdotus:
Kylien neuvottelukunta merkitsee tiedoksi teknisen lautakunnan päättämät ehdot poistuvien leikkivälineiden luovuttamiselle.
Kylien neuvottelukunnan päätös:
Kylien neuvottelukunta hyväksyi päätösehdotuksen.
Kylien neuvottelukunta toivoo, että tekninen lautakunta olisi ennen leikkipaikan purkamista yhteydessä alueen kyläyhdistykseen ja tarjoaisi leikkipaikan
välineitä ja ylläpitoa kyläyhdistykselle.
____________

pj.

ptk. tark.

ptk. tark.
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Kouvolan kaupungin rakennusjärjestyksen päivittäminen
2634/10.99.00/2018
Kyliennk 28.11.2019 § 17
Kouvolan rakennusjärjestystä ollaan päivittämässä.
Kouvolan rakennusvalvontapäällikkö Tapani Ryynänen ja yleiskaavapäällikkö Marko Luukkonen olivat kertomassa Kouvolan rakennusjärjestyksestä ja kaavoituksesta Kylien neuvottelukunnan työvaliokunnan kokouksessa
22.1.2018.
Kylien neuvottelukunta on laatinut 19.2.2018 kannanoton liittyen rakennusjärjestykseen ja kaavoitukseen. (Liite 2)
Kouvolan kaupungin rakennusvalvontajohtaja Tapani Ryynäseltä saadun
viimeisimmän tiedon mukaan rakennusjärjestyksen lakiin perustuva käsittelyprosessi on vielä kesken. Luonnos olisi tarkoitus saada rakennus- ja
ympäristölautakunnan joulukuiseen kokoukseen ja siitä pyydetään
lausunnot myös lautakunnilta ja muilta osallisilta. Rakennusjärjestykseen
liittyvän kyselyn tulokset ovat osa valmisteluaineistoa ja saatavilla vasta
joulukuisen kokouksen jälkeen.
Puheenjohtajan ehdotus:
Kylien neuvottelukunta merkitsee tiedoksi rakennusjärjestyksen käsittelyn
tilanteen.
Asian käsittely:
Kokouksessa saadun tiedon mukaan Kouvolan kaupungin uuden rakennusjärjestyksen luonnos sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat
julkisesti nähtävillä 16.12.2019 - 20.1.2020. Lausunnot on jätettävä nähtävilläoloaikana.
Puheenjohtajan muutettu ehdotus:
Kylien neuvottelukunta merkitsee tiedoksi rakennusjärjestyksen käsittelyn
tilanteen ja
kylien neuvottelukunnan työvaliokunta toimittaa lausunnon rakennusjärjestyksen luonnoksesta rakennus- ja ympäristölautakunnalle määräaikaan
mennessä.
Kylien neuvottelukunnan päätös:
Kylien neuvottelukunta hyväksyi päätösehdotuksen.
____________
Liitteet

pj.

2

ptk. tark.

Kylien neuvottelukunnan kannanotto Kouvolan
rakennusjärjestykseen ja kaavoitukseen uusi
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Yleiskeskustelua Itäradasta
Kyliennk 28.11.2019 § 18
Valtakunnallisesti on keskusteltu Itä-Suomeen suuntautuvista ratalinjauksista. Linjausvaihtoehtoina ovat olleet:
Helsinki-Porvoo-Kouvola
Helsinki-Porvoo-Kotka-Luumäki
Lahti-Heinola-Mikkeli
Itärata Helsinki-Porvoo-Kouvola kulkisi Kouvolan kautta.
Puheenjohtajan ehdotus:
Keskustellaan asiasta ja päätetään mahdollisesta kannanotosta Kymenlaakson maakuntaliitolle.
Kylien neuvottelukunnan päätös:
Kylien neuvottelukunta päätti, että kannanotto asiaan tehdään kevään kuulemiskierroksella, jos se nähdään tällöin tarpeelliseksi.
____________

pj.

ptk. tark.

ptk. tark.
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

MUUTOKSENHAKUKIELTO
Pöytäkirjan 12-18 §:t.
Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

pj.

ptk. tark.

ptk. tark.

