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Pöytäkirja 

 

Valkealan aluetoimikunnan toimintaraportti vuodelta 2021 
o Vuosi oli todella vaikea ja toiminta vähäistä 

o Kuntailta pidettiin verkossa alkuvuodesta 

o Auringonkukkapellot  

▪ Suvi Kalliomäki (ja Visa Hongisto) yhteyshenkilö 

o Aiemmin toteutettu: 

▪ Kääpälän robotiikkakerho (Sami Hänninen) 

 

o Kesken jääneitä: 

▪ Vuohijärven frisbeegolf-rata (ideatasolla, ei edistetty vielä) 

▪ Huikein lenkki 

• Tätä kunnostettu ja tehty sillat 

• Pitää selvittää, mitä on jäänyt kesken 

 

Valkealan aluetoimikunnan toiminta- ja kehityssuunnitelman laadinta 2022 
o Aiemmat hankeideat (keskenjääneet tai aloittamattomat) 

▪ Auringonkukkapellot (Suvi Kalliomäki, kysy häneltä tästä) 

• Minne paikkoihin näitä laitetaan? 

• Yhteistyössä muiden aluetoimikuntien kanssa 

▪ Kääpälän robotiikkakerho 

 

o Uudet hankeideat 

▪ Suomen (Kouvolan) harrastamisen malli 



• Harrastetoimintaa kouluille. Mukana nyt kirkonkylä, Kääpälä, 

Niinistö, Jokela 

• Harrastuskoordinaattori Kiia Ojanen ja Pauli Pölönen 

▪ Jää-/urheilukenttien katokset/säilytystilat. Yhteistyössä esim. Xamkin 

kanssa, jos haluavat oppilastyönä suunnitella ja tehdä katokset, jonka 

yhteydessä säilytystila. 

▪ Monitoimitalo – valokuvauskilpailu, teemana Kestävä Kehitys. Eri sarjat 

lapsille ja aikuisille. Teokset kootaan Monitoimitalolle esille. Mahdollinen 

palkinto voitaisiin anoa esim. Kymi100 -säätiöltä.  

▪ Jokela/Lautaro alueen ideat, mm. Myllyn alueen kehittäminen, vene/kajakki 

▪ Koiraharrastajien paikka, yhteistyössä KSSK? Valkealan Kennelyhdistys, mitä 

muita seuroja on? 

▪ Valkealan hyvinvointipalvelujen alueverkosto: eri ikäisille valkealaisille kisa 

teemalla Hyvä Valkeala. Piirustus, valokuva, TikTok tms 

▪ Lappalan jäälle jäärata tai napakelkka 

▪ Valkealaan muuttaneille ja syntyneille jokin lahja 

▪ Käytettävissä oleva rahamäärä Valkealaan n. 10.600 eur ja lisäksi varattu 

määrärahaa yhteisesti kylätoimikunnille. 

 

o Tiedottaminen 

▪ Kanavat  

• FB-sivut 

o Ylläpito-oikeudet kaikille, kenellä on FB 

• Yhteinen IG 

o Tehdään oma IG - päätetään nimi myöhemmin 

• Sähköposti 

o Sähköpostilista verkostolle, että levitetään tietoa sitä kautta 

• Kauppojen ilmoitustaulut 

o Saataisiinko kauppoihin teetettyä ilmoituskehykset - 

yhteistyössä koulujen kanssa 

▪ Ylläpito  

• Jokainen voi päivittää 

o Tapahtumat 

▪ Onko tulossa lähiaikoina tapahtumia, joissa hyvä olla mukana 

• Kaupungin sivuilta tarkistettava tapahtumat 

o Yhteistyö 

▪ Kymenlaakson kylät ry 

▪ Kylätoimikunnat 

• Yhteispalaveri kaikkien kyläyhdistysten edustajien kanssa. Etsitään 

yhteyshenkilöt ja pistetään päät yhteen 

▪ Kaupunki 

Muut asiat 
o Seuraavat kokoukset etänä Teamsillä 

▪ 21.2. &  21.3. & 25.4. &  16.5.   klo 17.30-19.00 

Pj päätti kokouksen klo 19.15 



 


