
 

Valkealan aluetoimikunnan kokousmuistio 
 

Kokousaika  21.02.2022 

Kokouspaikka  Teams 

Läsnä: Jaana Mikkola, pj 

Tuomas Peräkylä 

Anne Heilala 

Teemu Kääriäinen 

Saila Puhjo 

Sami Ranta 

Terttu Siikonen 

Kalevi Siikonen 

Tapio Lehtinen 

 

1. Valkealan aluetoimikunnan toiminta- ja kehityssuunnitelman laadinta 2022 

a. Kokous alkoi klo 19 

b. Esittäydyttiin kokouksen aluksi. 

c. Hankeideoiden läpikäynti 

i. Vuohijärven frisbeegolf-rata 

1. Mika Asikainen tehnyt tästä selvityksen aiemmin. Suunnitelma 

muuten valmiina, mutta rahoitus puuttuu. Kyläyhdistyksen halu 

tähän pitäisi selvittää. Vanhan hiihtoladun maapohjalle voitaisiin 

toteuttaa (kunta ei enää ylläpidä tätä latua). Kustannusarvio n. 8.000 

eur. Sovittava vielä vastuunjako maanomistajien (vähintään 7 eri 

maanomistajaa)  ja kyläyhdistysten kanssa. Aluetoimikunnalta 

toivotaan apua rahoitukseen.  

2. Saila kysyi, onko kysytty esim. JEV- tai Kymin 100-vuotissäätiöltä 

rahoitusta. Ei ole haettu, muita pienempiä hankkeita on rahoitettu 

säätiöiden avustuksilla. Anne: tähän menisi koko aluetoimikunnan 

budjetti. Tarkoitus on kuitenkin että rahat käytetään ympäri eri 

kyliä. Sami: on käyty edellisellä toimintakaudella katsomassa paikan 

päällä. Vähän epäillään, että riittääkö arvioitu budjetti. Saila: nyt 

aukeaa paljon eri rahoitushakuja, joihin vaaditaan pieni 

omavastuuosuus (esim. 10%).  

ii. Huikein lenkki 

1. Tuomas: Aloitettu viime kaudella talkootyönä tekemään. Vanhat 

pitkospuut purettu pois ja soritettu polku murskeella. Tarkoitus oli 

jatkaa vielä polkua eteenpäin lintutornilta, mutta homma jäi vähän 



kesken. Ajatus oli, että tämä on kaupungin ylläpitämä reitti, joten 

onko aluetoimikunnan tehtävä - pitäisi tulla kaupungin puolesta.  

2. Tapio: ongelmana on pumppulaitokselta eteenpäin, maa ihan 

vetelää. Kylätoimikunnalla on joku ajatus, että saisiko yhteysreitin 

museolle. Keijo Kouvonen tätä ajanut, onko edennyt? Aika pienellä 

fiksauksella saisi tämän tehtyä.  Tuomas: lintutornilta sillalle n. 100 

m matka, se on jäänyt kesken. Lintutornin puuosat ja esteettömäksi 

saattaminen vaativat isompaa remonttia – kuuluuko kaupungille? 

Tuomas: Mursketta ajettu bobcatilla ja pääsee hyvin kulkemaan. 

Opasteet puuttuvat (koululuokan toimesta piti tämä toteuttaa). 

Tapio: joskus täällä ollut luontorasteja. Tämä reitistö yhdistää 

Niinistöstä lähtien Lappalan rantaan, monien ihmisten käytettävissä. 

Täällä voisi olla penkkejä ja jopa nuotiopaikka. Ei ole 

aluetoimikunnan tehtävä, voidaan olla talkoissa mukana.  

iii. Auringonkukkapellot 

1. Tuomas: Suvi Kalliomäki ja Marika Hännikäinen vieneet tätä 

eteenpäin edellisellä kaudella. Voisi olla muutakin kuin 

auringonkukkaa. Saila: näitä olisi kiva saada jatkumaan. Tapio: eikö 

olisi aika yksinkertaista sopia maanomistajien kanssa ja jatkaa tätä? 

Tuomas: voin kysyä Suvilta ja Marikalta tästä. Saila: 

ketokukkasekoitusta myydään, jossa harvemmassa auringonkukkaa. 

Tapio: riippuen kesästä, ketokukkaniitty ei välttämättä kuki niin 

paljon. Saila: Auringonkukka on aika näyttävä, kun pelto on täynnä. 

iv. Kääpälän robotiikkakerho 

1. Koronan vuoksi ollut tauolla. Tapio: Voitaisiinko tätä yhdistää koulun 

harrastetoimintakerhoon. Voitaisiin olla mukana jollain tasolla ja 

jotain laittaa. 

v. Harrastetoimintaa kouluille 

1. Tuomas: Näitähän on jo nyt vaikka mitä. Tapio: Valtakunnallinen 

hanke, meidän ei tarvitse tähän sotkeutua. Anne: Kouvolan 

harrastamisen malli. En näe mikä meidän rooli olisi tässä. 

vi. Jää-/urheilukenttien katokset/säilytystilat 

1. Tapio: penkkejä, katos + pieni varasto siinä päässä, jossa voisi 

vaihtaa luistimet ja säilyttää varusteita. Olisi hyvä kartoittaa 

muuallakin, tarvitsevatko muutkin koulut? Jokela on keskeisellä 

paikalla ja paljon käyttäjiä.  

vii. Monitoimitalo –valokuvauskilpailu teemalla Kestävä Kehitys 

1. Tapio: kahden vuoden päästä valmistuu uusi monitoimitalo. 

Kilpailun parhaat kuvat skannataan tauluiksi ja ripustetaan eri 

paikkoihin uudessa rakennuksessa. Voisi olla omat sarjat lapsille ja 

nuorille ja aikuisille. Saila: tämä olisi todella kiva ja helppo osallistua. 

Kaupunki varmaan suhtautuu myötämielisesti. 

viii. Jokela/Lautaro alueen ideat (Myllyn alueen kehittäminen, vene/kajakki 

yhteiseen käyttöön) 



2. Jaana: alueen valmiiksi saattaminen. Mahdollinen kirsikkapuisto. 

Sami: ongelma on padon alapuolinen alue, jossa upotettuja putkia 

joihin jää veneet, kajakit ja sup-laudat kiinni. Miten huolehditaan 

veneiden ja kajakkien turvallisuus ja estetään ilkivalta? Entinen 

kalanviljelylaitos, betoni pitää tasoittaa ja muurata umpeen. Kaiteet 

puuttuvat. Saisiko näitä sponssirahalla? Kaupungin pitäisi osallistua 

vahvemmin tähän. Talkoilla tehty valtava työ. Tapio: Alue on ihan 

älyttömän hieno, mutta siinä pitäisi olla joku joka katsoo päälle. 

Portaat Kaarnasydämeltä alas ovat huonossa kunnossa. Lautaron 

uimarannalle tulee kävelysilta. Pitäisi katsoa kokonaisuutena. Jos 

kajakkeja jättää rannalle, ei mene kauaa kun ne ovat 

Kuusankoskella. Anne: Olisi kiva nähdä projektisuunnitelmaa, mitä 

on tarkoitus tulla ja mitä se maksaa? Sami: projektisuunnitelma on 

yhden miehen päässä tällä hetkellä. Alue palvelisi kyllä suurta 

väkimäärää. Voitaisiin jollain panostuksella olla mukana. 

Kyläyhdistys aikoinaan pitänyt tapahtumia.  

ix. Koiraharrastajien paikka 

3. Korialla on uusi halli, jossa on vapaavuoroja. Saila: kiva varmasti 

olisi, mutta maneesin rakentaminen on iso produktio.  

x. Valkealan hyvinvointipalvelujen alueverkoston teemakisa Hyvä Valkeala 

4. Kilpailu eri ikäisille. Piirustus valokuva tiktok ym 

xi. Lappalan jäälle jäärata tai napakelkka 

5. Tapio: jossain FB:ssä ollut keskustelua tästä. Kuka tekisi reitistöjä ja 

kenen vastuulla nämä olisivat? Tuomas: jos kaupunki rupeaisi 

tällaista tekemään, niin pitää jäitä mittailla ja jossain vaiheessa 

kieltää meneminen. Saila: turvallisuus ja ylläpito, jatkuvaluonteisesti. 

Tapio: Repoveden elämyspäivät, sinne oli tehty viikonloppua varten 

tämmöiset. Voisiko olla Lappalanjärven elämyspäivät? Sami: ei 

pystytä ottamaan vastuuta toimintakunnosta ja ylläpidosta. 

Elämyspäivät kylätoimikunnan vastuulla. Saila: jos olisi 

kertaluontoinen, saisiko nidottua olemassa oleviin konsepteihin 

kuten Talvivalkeat? Idea on kiva. Tapio: monen yhdistyksen kanssa 

mietetty, että paljon on kivoja paikkoja. Voitaisiin kartoittaa näitä ja 

heittää ideoita yhdistyksille. Tuomas: hyvä idea, kirkonkylän ja 

Lappalan ympäristöstä löytyy hyviä kivoja luontokohteita. Saila: 

pystyttäisiinkö me jotenkin tuomaan eri toimijoita yhteen? Olla 

koordinoiva voima taustalla? Anne: jos kartoitetaan nämä ja 

tehdään karttoja ja jaetaan esim. ABC:llä ihmisille. Tapio: voitaisiin 

käyttää omana markkinointinaan tätä. Voisi olla sponsoreita. 

Olemassa olevat reitistöt ja paikkoja, joissa voi pitää piknikkejä. 

Esim. Hautalan ranta. Voisi olla myös pyöräreitistöjä. Tämä voisi olla 

neljän vuoden projekti. Saila: tosi kiva idea. Kouvolan kaupungin 

matkailu olisi varmasti kiinnostunut sekä myös S-ryhmä. Tuomas: Jo 

ensimmäisellä kaudella käytiin läpi nettipohjaista karttapalvelua. 

Sami: Kartta.kouvola.fi, jossa valmiina luontopolut 



xii. Valkealaan muuttaneille ja syntyneille lahja 

6. Saila: MLL on jakanut Valkealassa rotinakassia.  

xiii. Vuohijärvelle ulkoliikuntalaitteita uimarannan läheisyyteen (uusi aloiteidea) 

7. Kalevi: uimaranta siirtynyt kyläyhdistyksen hoitoon. Anne: Ollaan 

jääty paitsioon kokonaan Valkealassa näistä. Tuomas: kaupungin 

liikuntatoimen puolesta oli juuri kysely aiheesta, eli minne 

kaivattaisiin näitä lisää. Kaupunki panostaa tähän. Tapio: Harjun 

laavun vieressä on Kajon tekemiä jonkunlaisia. Toivottavasti meidän 

porukka pääsee mukaan suunnittelemaan. Tuomas: välineet Harjulla 

ovat aika ikivanhoja. Kalevi: Jos odotetaan vastausta, että 

osallistuuko kaupunki tässä vaiheessa tähän.  

d. Ehdotuksen laadinta 

i. 2022 aikana aloitettavat hankkeet:   

1. Auringonkukkapellot (siemenet tilattu Hankkijalta, Heli Veripää 

tietää määrät) 

2. Huikein lenkki loppuun ja puuttuvat kyltit 

3. Kääpälän robotiikkakerho 

4. Joka kylälle aluetoimikunnan ilmoitustaulut 

5. Katokset ja penkit (jos ei muualle niin Jokelaan) 

6. Suunnittelemaan opaskarttaa 

e. Kokous päätettiin klo  

 

2. Muut asiat 
a. Seuraava kokous 21.3.  

 


