
Valkealan aluetoimikunta 

Valkealan aluetoimikunnan kokous 

Kokousaika: 27.10.2020, klo 18:00 

Kokouspaikka: Teams etäkokous 

Läsnä 

• Petri Reunanen 

• Kimmo Kerttula 

• Suvi Kalliomäki 

• Marika Hänninen 

• Sami Ranta 

• Tuomas Peräkylä 

• Tuula Pasanen 

• Heli Veripää 

Pöytäkirja 

Kokouksen avaus 
Valkealan aluetoimikunnan puheenjohtaja Petri Reunanen avasi kokouksen toivottaen kaikki 

läsnäolijat tervetulleiksi. 

Kuntailta verkossa 28.01.2021 
Jo kahteen kertaan järjestetty kuntailta saa jatkoa, mutta nyt etänä toteutettavana tapahtumana. 

Kuntailta järjestetään torstaina, 28.01.2021 klo 18:00 alkaen. Kuntaillan teemoina olisi mm. 

tilannekatsaus kirkonkylän koulun rakentamisesta, maaseudun elinvoimaisuus. 

”Kynä käteen” -hanke 
Valkealan kylien ja kyläyhdistysten keskuudessa on noussut suuri huoli siitä, miten käytännössä on 

mahdollista esim. siirtää liikuntapaikkojen hoito kaupungilta kyläläisille (paikallisille yhdistyksille). 

Aluetoimikunta päätti selvittää asiaa ja laatia toimista ohjeistusta. 

Kesän kukkapellot 2021 
Valkealan aluetoimikunnan onnistuneen ”Aurinkokukka” -projektin innostamana haastamme muut 

aluetoimikunnat koko kaupungin kattavaan ”Kukkapellot 2021” hankkeeseen. Tavoitteena on 

alantoimijoiden kanssa yhteistyössä saada kukkakeltoja ympäri Kouvolan. Hanketta tulee Valkealan 

aluetoimikunnan puolelta johtamaan Suvi Kalliomäki ja Marika Hänninen. 

Huikein lenkki tilannekatsaus 
Huikein lenkki -luontopolun kunnostushanke etenee koronasta huolimatta. 10.10.2020 pidimme 

talkoot ja saimme hienosti taas yhden osa-alueen kunnostettua. Hanke jatkuu suunnitelmien 

mukaan ensi vuoden puolella. Tavoitteena on hankeen valmistuminen kesän 2021 alussa, jota 

juhlistamme yhteisellä tilaisuudella. 

Valtuutettujen ja aluetoimikuntien työpaja ke 28.10.2020 
Tähän yhteiseen työpajaan Valkealan aluetoimikunnasta osallistumme upeasti isolla joukolla. 

Mielenkiinnolla odotamme, että millaista keskustelua syntyy aluetoiminnasta Kouvolan 

kaupungissa.  



Valkealan aluetoimikunta 

Muut asiat 
Kokouksessa keskusteltiin ja tuotiin aluetoimikunnan tiedoksi seuraavat asiat, joista ei tehty mitään 

päätöksiä: 

• Kymenlaakson Kylät ry:n yhteydenotto mahdollisesta yhteistyöstä 

• Maptionnare ohjelman koekäyttö 

• Multahovin mylly - Multamäen kylä, opinnäytetyö 

• Yhteinen Instagram-tili aluetoimikunnille 

• Valkealan heijastinpuu ja jouluvalot 

• Tulevaisuus työpaja 
 

Seuraava kokous 
Valkealan aluetoimikunnan seuraava kokous pidetään joulukuussa, päivämäärä on vielä avoin. 

Kokoukseen osallistuu mahdollisesti Kouvolan kaupungin asumisen ja ympäristön toimialan 

edustajia. Heille osoitetut kysymykset esitetään etukäteen Helin kautta. Tavoitteena on 

mahdollisuuksien mukaan kokoontua yhteisen (joulu)illallisen ääreen. 

Kokous päättäminen 
Puheenjohtaja kiitti kokouksen osallistujia mukavasti sujuneesta kokouksesta ja päätti kokouksen. 

Pöytäkirjan vakuudeksi 
Kouvola 27.10.2020 
Petri Reunanen, puheenjohtaja 
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