
Valkealan aluetoimikunnan kokousmuistio 
 

Kokousaika  21.03.2022 

Kokouspaikka  Teams 

 

Pöytäkirja 

Läsnä: Jaana Mikkola, pj. 

Panu Heiska   

Tuomas Peräkylä   

Terttu Siikonen 

Kalevi Siikonen 

Saila Puhjo 

Teemu Kääriäinen 

Tapio Lehtinen 

Anni Salenius-Niininen 

 

1. Lausuntopyynnöt 

a. Käyrälammen asemakaava ja asemakaavan muutos, kaava numero 10/009 on 

edennyt ehdotusvaiheeseen 

Tekninen lautakunta on 22.2.2022 pitämässään kokouksessa hyväksynyt 

kaavaehdotuksen, joka koskee Jokelan kylän tiloja 2:14, 6:31, 11:5, 11:6, 12:1 ja 

13:62 sekä tilojen 13:1, 11:3, 11:7, 4:105 ja 25:12 osia ja yhteisen vesialueen 7:1 

sekä lunastusyksikön 0:15 osia, sekä kaupunginosan 10, Tykkimäki, korttelia 10001, 

urheilu- ja virkistyspalvelujen ja yleisen tien alueita sekä vesi-, uimaranta-, retkeily- 

ja leirintä-, leirintä-, puisto-, lähivirkistys-, suojaviher-, pysäköinti- ja katualueita. 

Lautakunta on päättänyt ennen mainitussa kokouksessaan asettaa kaavaehdotuksen 

julkisesti nähtäville MRL 65§ MRA 27§ mukaisesti. Kaavaehdotuksen julkinen 

nähtävillä olo järjestetään 2.3.-4.4.2022. Pyydämme Teitä tutustumaan 

kaavaehdotukseen ja sen liitteisiin, sekä jättämään mahdollinen lausuntonne 

kirjallisesti viimeistään 4.4.2022 osoitteeseen Kouvolan kaupunki, Kirjaamo, PL 85, 

45100 Kouvola tai sähköpostitse: kirjaamo@kouvola.fi. Lausunnon otsikoksi 

pyydämme laittamaan ”Asemakaava 10/009 Käyrälampi” Osoitteesta 

www.kouvola.fi/kayralampi, löydätte kaavahankkeeseen liittyvät ajankohtaiset 

aineistot, kuten kaavaehdotuskartan ja kaavaselostuksen. Aineistot ovat nähtävillä 

verkkosivun lisäksi Kaupungintalon info-pisteessä sen aukioloaikoina osoitteessa 

Torikatu 10, E-rappu. 

mailto:kirjaamo@kouvola.fi
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.kouvola.fi%2Fkayralampi&data=04%7C01%7C%7C389c2982216d448e455008d9fc50ab27%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637818245660247105%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=UtvnrJiaCNnLi6Yp4bbBRi5RSBKXksK3o1PBqjDo8fQ%3D&reserved=0


b. Aluetoimikunnan lausunto:  

Lautaron uimarannan ylläpito lopetettu, kuitenkin joku taho tekee paikalle avantoa 

talvisin ja Uittolantietä aurataan talvisin (ensimmäistä kertaa talvella 2021/2022). 

Kun tehdään kouluselvityksiä/oppilasennusteita (yhdistyykö Niinistön & Jokelan 

koulut?) Nyt Lautaroon kaavoitetaan uutta asuinaluetta/laajennosta, miten 

kouluverkkoselvitys kulkee näiden suunnitelmien kanssa? Entä lähiliikuntapaikat? 

Entäpä pyörätie Lautarosta Tykkimäelle? Toivotaan että kaavauudistuksen 

yhteydessä huomioidaan alueen jatkuvuus Lautaroon. Jaana laatii alustavan 

lausunnon ja laittaa sähköpostilla kommentoitavaksi. 

 

2. Tiedottaminen 

a. Kouvolan kaupungin sivut – maksuttomat palvelut 

1. https://www.kouvola.fi/kouvolankaupunki/osallistu-ja-

vaikuta/aluetoimikunnat/kuusankosken-

aluetoimikunta/maksuttomat-palvelut/ 

2. Samaan malliin tehtäisiin Valkealalle alasivu. Muotoillaan vähän 

toiseen tapaan, ei ihan samalla tavalla.  

a. Linkit ainakin, mistä asiat löytyvät 

b. Harrastukset, mm. Lapsiperheille, seurat & järjestöt 

c. Luontopolut, tekemiset, bussiaikataulut 

d. Tapahtumat (tapahtumakalenterin ylläpito liian iso homma) 

e. Saataisiinko myös paperisena esim kaupungin 

tiedotuslehden mukana? 

3. Yhteispalaveri kyläyhdistysten kanssa, jossa kartoitetaan paikat, 

käyntikohteet ym. Kaupungin sivuilta löytyy jotain, Kymenlaakson 

kylät -sivuilta löytyy  

Ilmoitustaulut: voisiko olla QR-koodit eri otsikoiden alla 

b. Facebook 

i. Tunnukset pitäisi olla nyt ainakin Tapiolla 

1. Ajatus oli, että kaikilla jäsenillä on oikeus lisätä tapahtumia ja kuvia 

ym Facebookiin (Saila, Tuomas, Kalevi, Anni) 

2. Voisi olla esim. Viikon kuva – arvaa mistä? 

ii. Instagram  

1. Tapiolla tunnukset tänne myös, yhteinen kaikkien aluetoimikuntien 

kanssa (Saila, Anni, Jaana)  

2. Meillä voisi olla ihan oma Instagram 

c. Kohenna Kouvolaa ideakysely nyt avoinna  

d. Yhteistyö 

i. Terveisiä Valkealan alueverkoston kokouksesta  

ii. Valmiusasiat 

1. Tulisiko Aluetoimikunnassa olla mietitty asukkaiden tukemista 

kriisitapahtumien keskellä? 

2. Kouvolan kaupungin sivuilla on tukea kriisiin -sivu, jossa auttavia 

puhelimia: https://www.kouvola.fi/tukea-kriisiin/ 
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a. Mennäänkö päällekkäin viranomaisten kanssa? 

b. Mikä on aluetoimikunnan funktio? Ei nähdä suoraan 

liittyvän aluetoimikunnan tehtäviin 

3. Muut asiat 

a. Aluetoimikunnan yhteinen WhattsApp ryhmä - Jaana perustaa  

b. Seuraava kokous 25.4. Kaarnasydän  

4. Kokous päätettiin klo 19 


