
Valkealan aluetoimikunnan muistio 
 

Kokousaika 25.04.2022 klo 17.30 

Kokouspaikka Kahvila Kaarnasydän 

Läsnä: Tapio Lehtinen 

Jaana Mikkola 

Kalevi Siikonen 

Anni Salenius-Niininen 

Sami Ranta 

Panu Heiska 

Terttu Siikonen 

Saila Puhjo  

Teemu Kääriäinen 

 

Kokous klo 17.30 – 19.00 

 

1. Auringonkukkapellot 
a. Siemenien tilaus (aiempina vuosina 500 eur) 

b. Tiedottaminen (malli liitteenä) - tiedottaminen FB ja sähköposti  

i. Kysytään halukkailta ja heiltä, kenellä viime vuonna ollut pellot, onko halua 

jatkaa, kysytään Mouhulta halutaanko kyläkauppakeskuksen viereen 

tämmöistä, Kiviharjun peltopläntti koulutien vieressä, ABC:n viereiset pellot 

(näistä pitää kaivaa omistaja) 

 

2. Vuohijärvelle uudet penkit 4 kpl penkkejä 
a. Kalevi saanut tarjouksen kestopuista. 300 eur (sis. Alv), talkoilla tehdään työt  

b. Tämä hyväksytty, Kalevi hoitaa puut (Jaana laittaa Kaleville kaupungin 

laskutusosoitteen) 

 

3. Pohjois-Kymen Luonto yhteistyötarjous 
a. Luonnonsuojelualueiden perustaminen (PKL:n osuus: kohteen inventointi ja rajaus, 

tietämys hallinnollisesta menettelystä) 
b. Retket aluetoimikunnan toimialueen suojelukohteille (joko toimikunnan jäsenille tai 

kaikille alueen asukkaille, PKL:n osuus: kohteen valinta toivomusten perusteella ja 
opastus) 

c. Vieraslaji- ja roskatalkoot (PKL :n osuus: kohteen valinta, työvälineet ja opastus) 



i. Jos aluetoimikunta järjestää siivoustalkoot tai retken aluetoimikunnan 
luontokohteisiin, kutsutaan P-K Luonto mukaan ja otetaan kohteista kuvia 
someen 

ii. Teemme mielellämme yhteistyötä 
iii. Idea: voitaisiin pitää roskien keräyskilpailu alueen kouluille, se luokka, joka 

kerää eniten roskia saa avustuksen luokkaretkeä tmv varten --> tämä 
päätettiin, että siirretään ensi keväälle 

 

4. Valkealan kylät yhteistyö 
a. Koolle kutsuminen kesken, moni yhdistys lopettanut toimintansa. Pyritään saamaan 

yhteinen kokous pian aikaiseksi. Pohjois-Kymen kasvun Evita Reitti luvannut tulla 
mukaan. Pohjois-Kymen kasvu on saanut myös Leader-rahaa kylien toiminnan 
koordinointia varten. 

i. Kinansaaren kyläyhdistys Piia Liila (yhteystiedot puuttuu) 
ii. Elina Seppänen 

 

5. Eläkeliiton käsityökerhon ehdotus 
Valkealan Harjunmäen kävelyreitille virkkaustöitä 

a. Ei taida olla meidän päätettävissä, mutta ihan vapaasti. Ottakaa kuvia ja jakakaa 
somessa 

 

6. Kohenna Kouvolaa -kyselyn hankeideat – käydään läpi 
a. Luontopolun parannus Jokelan myllyltä alavirtaan. Toiveena isompi reitti, laituri ja 

grillikatos 
i. Pitkospuut hyvässä kunnossa. Kaupungille on laitettu 

kaavamuutossuunnitelman yhteydessä tästä lausuntoa.  
b. Käyräjoen rehevöitymisen ehkäisy. Joskus ollut käytössä kaislaleikkuri ja talkoilla 

kerätty kaisloja – ei ole resursseja tähän, kuuluuko kaupungille 
c. Valkealan Harjunmäen kuntoportaat pidemmiksi ja ulkokuntosali. 

i. Ulkokuntoilulaitteista ollut juuri kaupungin kysely  
d. Valkeala-talon kuntosalin kehittäminen - kuuluu kaupungille 
e. Matkaparkki Valkealatalon parkkipaikalle karavaanareille ja muille yöpyjille. Emme 

kannata 
f. Kukkurankaaren ja Kukkuranpolun välisen alueen kunnostus ja pieni kenttä lapsille 

pallopelejä varten. - kuuluu kaupungille 
g. Roskakorien lisäys Valkealaan Lautaro-Lehtomäki välille pururadalle. Ei voida ottaa 

vastuulleen, kun ei pystytä hoitamaan tyhjentämistä 

 

7. Kouvola päivä 8.5. ja 9.5. 
a. Onko Valkealan seudulla tässä kohdin jotain tapahtumia? 

i. Ei ole  

 



8. Aluetoimikunnan päivitetty hankeohjeistus 
a. ohje liitteenä 

 

9. Muut asiat 
a. Kymenlaakson Kylät, kylätalkkarihanke 

i. Hanke, jossa kyläyhdistys myi kylätalkkaripalveluita 10 e tuntihintaan 

(työllistettyjä henkilöitä) 

ii. Ohjeistusta päivitetään, palataan tähän tarvittaessa myöhemmin 

b. FB sivuille lisää seuraajia/tykkääjiä. Ehdotettu kilpailua (joku julkaisu/kuva, tykkää 

tästä ja kaikkien osallistujien kesken arvotaan joku lahjakortti esim. 

Kaarnasydämeen).  

Kokous päättyi klo 19 

 

10. Seuraava kokous 16.5.2022, Orilammen Majalla 

 


