
Valkealan aluetoimikunnan kokous 3/2021 
 

Kokousaika: 20.5.2021, klo 17:30 

Kokouspaikka: Teams etäkokous 

Läsnä 

• Petri Reunanen 

• Kimmo Kerttula 

• Sami Ranta 

• Tuula Pasanen 

• Tuomas Peräkylä 

• Marika Hänninen 

• Suvi Kalliomäki 

• Marja-Liisa Villikka 

• Heli Veripää 

• Tarja Alamattila 

ASIALISTA 

Kokouksen avaus 

Valkealan aluetoimikunnan puheenjohtaja Petri Reunanen toivotti kaikki osanottajat 

tervetulleiksi mukaan ja avasi näin kokouksen. 

Kouvolan hyvinvointikertomuksen ja suunnitelman esittely, Tarja Alamattila 

Kouvolan kaupungin hyvinvointikoordinaattori Tarja Alamattila esitteli aluetoimikunnalle 

kaupungin hyvinvointikertomuksen ja suunnitelman. Esittelyn päätteeksi Valkealan 

aluetoimikunta sai haasteen osallistua suunnitteluun vastaamalla kysymykseen: ”Mitä 

Valkealassa tulisi tehdä hyvinvoinnin edistämiseksi seuraavan neljä vuoden aikana?”   

Valkealan aluetoimikunnan hankekatsaus 

Kukkapellot 2021 

Ensimmäiset siemenet on toimitettu viljelijöille. Kukkapelloille tehdään laminoidut kyltit ja 

pellot merkitään kaupungin karttapalveluun. 



Huikein lenkki 

Valkealan kirkonkylän koulu 6 A-luokka on osallistunut hankkeeseen laatimalla luontopolulle 

luonto- ja sporttipisteitä. Pisteitä esittelevät taulut hankitaan sopivalta toimittajalta. Polun 

seuraava osa päällystetään murskeella toukokuun aikana. KSAO:n opiskelijat raivaavat 

puustoa loppukesästä. Kartoitamme mahdollisuutta lintutornin ja siltojen korjaamiseen 

kaupungin omana työnä. 

Korpibotit 
Robotiikkakerho jatkaa toimintaansa koronatilanteen niin salliessa Kääpälän koululla. Kerhon 

vetäjänä jatkaa edelleen Sami Hänninen. Kerholle hankitut välineet säilytetään koululla, 

lukitussa tilassa. 

Käpykylän fribarata 

Sovitaan Vuohijärven kyläyhdistyksen kanssa yhteisestä palaverista. Ideasta voidaan laatia 

hankesuunnitelma, jonka kyläyhdistys toteuttaa. 

Valkealan skeittirata 

Valkealaan on suunnitteilla seuraava kaupungin aktiivipuisto. Tämän puiston yhteyteen olisi 

luontevaa rakentaa uusi skeittirata. 

Litviikkimarkkinat ja harrastemessut 21.8.2021 

Valkealan aluetoimikunta vastaa edelleen harrastemessujen tilavuokrista. Tilavuokrat 

laskutetaan tapahtuman jälkeen. Mahdollisuuksien mukaan aluetoimikunta on mukana 

messuilla omalla osastolla ja markkinoi aluetoimintaa uusille jäsenille. 

Aluetoimikunnan palautepalvelu 

Aluetoimikunnalle tuotiin tiedoksi palautepalvelun kautta tulleet palautteet. 

Lausuntopyynnöt 

Pesäntäjärven ja Lovaksen ranta-asemakaavojen osittaiset muutokset ja Lovaksen ranta-

asemakaavan laajennus, sekä Matala-Sarkasen ja Suuri-Hautajärven ranta-asemakaava 

Lausuntopyyntö tuotiin tiedoksi aluetoimikunnalle. 

Asemakaava ja asemakaavan muutos 10/009 Käyrälampi 

Lausuntopyyntö tuotiin tiedoksi aluetoimikunnalle. 



Muut asiat 

Esille ei tullut muita asioita. 

Seuraava kokous 

Kesäkuun kokous pidetään etäkokouksena. Heinäkuussa on tavoitteena pitää yhteinen 

tilaisuus, jossa summataan kulunut toimintakausi. 

Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja kiitti mukavasti sujuneesta kokouksesta ja päätti kokouksen klo 19:15. 


