Valkealan aluetoimikunnan muistio
Kokous 2/2021
Kokousaika: 8.4.2021
Kokouspaikka: Teams etäkokous
Läsnä
•

Petri Reunanen

•

Kimmo Kerttula

•

Marika Hänninen

•

Tuula Pasanen

•

Tuomas Peräkylä

•

Sami Ranta

•

Heli Veripää

•

Olli-Pekka Helaja, ASYM

•

Kari Järvenkylä, ASYM

•

Marleena Naukkarinen, ASYM

•

Sami Suoknuuti, ASYM

Kokouksen avaus
Valkealan aluetoimikunnan puheenjohtaja Petri Reunanen toivotti kaikki osanottajat
tervetulleiksi mukaan ja avasi näin kokouksen.

Kouvolan kaupungin asumisen ja ympäristön toimialan (ASYM) esittely
Saimme kattavan esittelyn Kouvolan kaupungin asumisen ja ympäristön toimialan
toiminnasta ja sen eri palveluista asukkaille. Esittelyn materiaali talletetaan aluetoimikunnan
Teamsiin.

Valkealan aluetoimikunnan hankekatsaus
Todettiin, että hankkeet tullaan viemään päätökseen kuluvan toimikauden aikana. Kääpälän
koululla toimiva robotiikankerho aloittaa toimintansa, kun koronatilanne sen sallii.
•

Kukkapellot 2021

•

Huikein lenkki

•

Korpibotit

Valkealan monitoimitalon rakennusaikataulu
Kouvolan Sanomien pyynnöstä annoimme aluetoimikuntana haastattelun Valkealan
kouluhankkeen tilasta. Todettiin, että mm. viestintä hankkeen etenemisestä on ollut heikkoa
ja varsinkin oppilaiden vanhempien suuntaan. Viestinnän tulee olla avointa ja kohdistaa
erityisesti asianomaisille: oppilaiden vanhemmille sekä koulujen henkilökunnille. Tässä
kaupungin tulee parantaa omaa viestintää.

Valkealan kirkonkylänkoulun ulkoalueiden valaistus
Ulkoalueiden valaistus on ollut tietyiltä osin pois käytöstä purkutöiden johdosta. Koska uusi
monitoimitalo valmistuu vasta vuonna 2024, niin pimeille ja vaarallisille alueille tulee
palauttaa ulkovalaistus. Valkealan aluetoimikunta tulee laatimaan tästä toimenpidepyynnön
kaupungille.

Valkealan skeittiramppirata
Valkealan aluetoimikunta sai ”haasteen” Facebookin Valkeala-ryhmältä, jossa todettiin
skeittiramppiradan puute kirkonkylällä. Asia viedään tiedoksi Kouvolan kaupungin
liikuntapäällikölle.

Litviikkimarkkinat ja harrastemessut 2021
Aluetoimikunnan puheenjohtajan osallistui Valkealan ydinryhmän etäkokoukseen 25.3.2021.
Kokouksessa todettiin, että Valkealan Lionsit järjestävät perinteiset Litviikkimarkkinat
21.8.2021. Markkinoiden yhteydessä järjestetään kolmannen kerran Harrastemessut, joiden
järjestelyissä aluetoimikunta on ollut mukana alusta saakka. Aluetoimikunta vastaa
Harrastemessujen osalta tilavuokrista sekä mahdollisesti esittelee toimintaansa omalla
osastolla.

Seuraava kokous
Valkealan aluetoimikunnan toukokuun kokous 3/2021 pidetään etänä 20.5.2021 klo 17:30.
Tähän kokoukseen kutsutaan mukaan Tarja Alamattila, joka esittelee laajan
hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman valmistelun.

Muut asiat
Kokouksessa tuotiin esille ja tiedoksi seuraavat muut asiat:
• Kymenlaakson kylät, Etäkyläkahvit 15.4.2021
• Kouvolan asukaslehti
• Kouvola-päivä etänä

Kokouksen päättäminen
Valkealan aluetoimikunnan puheenjohtaja kiitti mukavasti sujuneesta kokouksesta ja päätti
kokouksen klo 19:31.

