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Valkealan aluetoimikunnan kokous 1/2021 
Kokousaika: 04.03.2021 

Kokouspaikka: Teams etäkokous 

Läsnä 

• Petri Reunanen 

• Kimmo Kerttula 

• Marika Hänninen 

• Tuomas Peräkylä 

• Sami Ranta 

• Tuula Pasanen 

Kokouksen avaus 

Valkealan aluetoimikunnan puheenjohtaja Petri Reunanen toivotti kaikki tervetulleiksi 

mukaan ja avasi näin kokouksen. 

Kaupunginhallituksen tulevaisuusjaoston terveiset 

Kouvolan kaupungin aluetoimikuntien puheenjohtajat osallistuivat tulevaisuusjaoston 

kokoukseen 23.2.2021. Kokouksessa esitettiin väliraportti aluetoimikuntien toiminnasta. 

Aluetoiminta todettiin arvokkaaksi työksi kuntalaisten ja asukkaiden lähidemokratian 

toteutumiseksi. Aluetoiminnalla on vahva tulevaisuusjaoston tuki.  

Toimintakertomus 2020 

Kokoukselle esiteltiin vuoden 2020 toimintakertomus. 

Talousraportit 2020 

Kokoukselle esiteltiin vuoden 2020 tiliraportti. 

Toimintasuunnitelma 2021 

Toimintasuunnitelma vuodelle 2021 on ladattu Valkealan aluetoimikunnan Teamsiin. 

Suunnitelmaa tullaan tarvittaessa päivittämään vastaamaan kuluvan vuoden toimintaa.  
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Valkealan aluetoimikunnan hankekatsaus 
 

Kukkapellot 2021 

Viimevuotinen Auringonkukkapelto -hanke on laajentunut tälle vuodelle hienosti kattamaan 

koko kaupungin. Valkealan aluetoimikunnan puolesta asiaa hoitaa ansiokkaasti jälleen Suvi 

Kalliomäki sekä Marika Hänninen. Hankkeesta on pidetty aluetoimikuntien yhteinen 

infotilaisuus, jossa opastettiin muita aluetoimikuntia. Suvi laati tilaisuuden pohjalta 

muistilistan, joka jaettiin kaikille aluetoimikunnille. 

Huikein lenkki 

Huikein lenkki -luontopolun sekä Valkealan uimarannan kunnostamishanke jatkuu 

suunnitellusti kuluvana vuonna. Korona vaikeutti viime vuonna kovin varsinaista tekemistä, 

mutta tavoitteena on saada hanke päätökseen tänä vuonna. Hankkeeseen on tavoitteena 

saada myös osallistumaan eri ikäryhmän opiskelijoita. Kirkonkylän koulun 6A luokka on 

loppuvuodesta käynyt tutustumassa luontopolkuun ja suunnittelee nyt sinne tehtäviä ja 

toteutustapaa. 

Korpibotit 

Kääpälän koululle perustettu robotiikan kerhotoiminta on valitettavasti koronan vuoksi 

jouduttu keskeyttämään. Toiminta tulee jatkumaan, kun se on taas mahdollista. 

Valkealan yhteisötila 

Valkealan aluetoimikunnan aloittaessa toimintaansa, oli tarkoituksena yhteisötilan 

perustaminen vanhaan Valkealan kunnantalon tiloihin. Tuolloin rakennuksen tulevaisuudesta 

ei ollut tarkempaa tietoa. Nyt rakennus on purettu uuden monitoimitalon tieltä. Olemme 

pohtineet myös muita paikkoja ja tiloja yhteisötiloiksi, mutta uuden monitoimitalon 

keskeinen sijainti sekä uudet tilat puoltavat yhteisötiloja monitoimitalon yhteyteen. 

Osallisuussuunnitelma 

Osallisuus tarkoittaa, että saa tietoa, voi vaikuttaa sekä osallistua kehittämiseen ja 

toimintaan. Osallisuus on yhteisöön kuulumista, kuulluksi tulemista ja itsensä 
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merkitykselliseksi kokemista. Suunnitelmasta tehdään yhteenveto aluetoimikuntien 

puheenjohtajien palaverissa 21.4.2021. 

Osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet (Kuntalaki 22 § (8.2.2019/175) 

Kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa kunnan 

toimintaan. Valtuuston on pidettävä huolta monipuolisista ja vaikuttavista osallistumisen ja 

vaikuttamisen mahdollisuuksista ja menetelmistä. Osallistumista ja vaikuttamista voidaan 

edistää erityisesti: 

• järjestämällä keskustelu- ja kuulemistilaisuuksia sekä kuntalaisraateja; 

• selvittämällä asukkaiden ja kunnassa säännönmukaisesti tai pitempiaikaisesti asuvien tai 

oleskelevien palvelujen käyttäjien mielipiteitä ennen päätöksentekoa; 

• valitsemalla palvelujen käyttäjien edustajia kunnan toimielimiin; 

• järjestämällä mahdollisuuksia osallistua kunnan talouden suunnitteluun; 

• suunnittelemalla ja kehittämällä palveluja yhdessä palvelujen käyttäjien kanssa; 

• tukemalla asukkaiden, järjestöjen ja muiden yhteisöjen oma-aloitteista asioiden 

suunnittelua ja valmistelua. 

Miten asukkaiden ääni kuuluu Kouvolassa? 

• miten osallisuus toteutuu 

• haasteet 

• kehittämistavoitteet 

Miten asiakkaiden ääni kuuluu Kouvolassa? 

• miten osallisuus toteutuu  

• haasteet 

• kehittämistavoitteet 

Kouvolan osallisuuden nykytila, haasteet ja kehittämistavoitteet  

• asukkaiden kannalta 

o erilaiset hämmentävät kyselyt 

o kaupungin yhteydenpito asukkaisiin / kesäasukkaisiin 

• asiakkaiden kannalta 

• yritysten kannalta 

o yhteydenpito yrityksiin (kaupunki, Kinno) 
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Aluetoimikuntien uusi kausi ja jäsenhaku 

Todettiin, että nykyisen aluetoimikunnan toimikausi päättyy toukokuun lopussa. 

Keskusteltiin siitä, että uuden aluetoimikunnan toiminnan käynnistämisen kannalta olisi 

hyvä, että nykyisiä jäseniä hakisi uudestaan mukaan. Haku alkanee kesän aikana. 

Palautepalvelu 

Tutustuimme kaupungin palautepalveluun ja Valkealan aluetoimikunnalle kohdistuneisiin 

palautteisiin. 

Valkealan kirkonkylänkoulun ulkoalueiden valaistus 

Valkealan aluetoimikunta on saanut useita yhteydenottoja, koskien kirkonkylän ja yläkoulun 

piha-alueiden valaistusta. Osa pyöräteiden valaistuksista on kirjaston purkutyöstä johtuen 

pois käytöstä ja mm. parakkikoulualueella pihavalaistus on puutteellinen. Aluetoimikunta 

selvittää asiaa Kirkonkylän koulun vanhempainyhdistyksen sekä rehtorin kanssa. Asiasta 

laaditaan muistio ja toimenpidepyyntö kaupungille. 

Seuraavat kokoukset 
 

Huhtikuun kokous 2/2021 

Kokous pidetään etänä 8.4.2021 klo 17:30. Tähän kokoukseen kutsutaan Asymin (Asuminen 

ja ympäristö) edustajat. 

Toukokuun kokous 3/2021 

Kokous pidetään etänä 20.5.2021 klo 17:30. Tähän kokoukseen kutsutaan Tarja Alamattila, 

joka esittelee laajan hyvinvointikertomuksen ja –suunnitelman valmistelun. 

Muut asiat 
 

Kuntaillan palautteet 

Valkealan aluetoimikunnan 27.1.2021 verkossa järjestämää kuntailtaa seurasi 

parhaimmillaan n. 90 katsojaa. Tilaisuudesta tehtyä tallennetta katsottiin seuraavan kahden 

viikon aikana lähes 500 kertaa. Tilaisuudesta saadut palautteet ovat kaikki olleet positiivisia. 
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Tämä osoittaa, kuinka tärkeäksi tällaisen tilaisuudet asukkaiden ja kuntalaisten osalta 

koetaan. 

Suomen Puotimuseo 

Valkealassa sijaitsevan Suomen Puotimuseon puolesta tiedusteltiin aluetoimikunnan 

mahdollisuuksia osallistua tilan seinäremontinkustannuksiin. Kyseessä on pääosin 

Museoviraston rahoittamasta hankkeesta. Aluetoimikunta päätyi siihen, että emme voi 

toimia yksittäisten toimien rahoittajana. 

Seuraavat asiat tuotiin tiedoksi aluetoimikunnalle 

• Kymi Sinfonietan lounaskonsertti keskiviikkona 10.3.2021 klo 12:00 

• Juttuehdotuksia kaupungin asukaslehteen 19.3.2021 klo 12:00 mennessä 

Kokouksen päättäminen 

Valkealan aluetoimikunnan puheenjohtaja kiitti mukavasti sujuneesta kokouksesta ja päätti 

kokouksen klo 20:05. 


