
Valkealan aluetoimikunnan kokousmuistio 
 

Kokousaika 16.05.2022 klo 17.30-19.25 

Kokouspaikka Orilammen maja 

 

Läsnä: 

Jaana Mikkola, pj 

Tuomas Peräkylä 

Sami Ranta 

Tapio Lehtinen 

Terttu Siikonen 

Kalevi Siikonen 

Teemu Kääriäinen 

Anni Salenius-Niininen 

 

Esityslista 

 

1. Auringonkukkapellot 
a. Mikä on tämän status – Siemenet tulevat tällä viikolla. 100 kg, 10 kg säkeissä 

b. Visa Hongisto 25 kg, Vesa-Matti Keisa 25 kg , Matti Kousa 25 kg, Petri Kansikas 25 kg 

c. Viljelijät voivat hakea siemenet Hankkijalta, ilmoitetaan viljelijöiden nimet ja 

kilomäärät 

d. Kyltit tarvitaan, Tuomas kysyy Suvilta. Valkealassa yksi mainostoimisto. 

 

2. Luonnon monimuotoisuus –hanke 

a. Työpaja 3.5.3022 jossa ehdotettu kasvatuslavojen perustamista alueiden 

päiväkotien, koulujen ja palvelutalojen pihoille. Ei keskitettyä hankintaa. 

i. Keskusteltiin aiheesta ja ehdotetaan, että kasvatuslavojen sijaan istutetaan 

marjapensaita.  

ii. Viesti kouluille (Tapio), päiväkodeille (4 kpl) ja palvelutaloille (Teemu) 

iii. Kysyttävä Heliltä, mikä on kaupungin politiikka tähän, saadaanko istuttaa 

iv. Sen jälkeen hankinnat keskitetysti esim Viherpeukaloilta saa hakea   

 



3. Älykkäät kulttuurikylät XAMK etätyöpistesparraus 
a. Sparraus kylille oman etätyöpisteen perustamiseen maanantaina 23.5. 2022 klo 18 -

20.00 Tilaisuudessa käydään läpi hyvän etätyötilan toimintaperiaatteet ja miten 

kylät voivat itse perustaa sellaisen. Vuolijoen ja Luopioisten kylät kertovat, miten he 

ovat perustaneet kylän oman etätyöhubin. Ilmoittaudu mukaan maanantai 23.5 

aamuun mennessä. Lähetämme osallistumislinkin ilmoittautuneille. 

Ilmoittautumislinkki: https://forms.office.com/r/JdVk3Pcv6a 
 

4. Pyyntö koskien Jokelan koulun luistelukentän valaistuksen uusimista.  

 
Valaistus on parhaat päivänsä nähnyt, asia kuuluu kaupungille. Voiko aluetoimikunta laittaa 
nimissään pyynnön kaupungille valaistuksen uusimiseksi?  

a. Valoissa sinällään ei mitään vikaa 
b. Liikuntatoimelle voi laittaa viestiä, jos tavoitteena esim. energiatehokkaat lamput 

että jossain kohtaa nämä lamput olisi syytä tarkistaa 
c. Saadaanko selville, miten paljon sähköä vievät ja perustella hankinta sillä? 
d. Annetaan kannanotto kaupungille tästä: aluetoimikunta pitää tällä hetkellä 

tärkeämpänä saada kentälle luistinkatos, aluetoimikunta vie tätä hanketta 
eteenpäin.  

 

5. Joukkoliikenteen linjastokysely 
a. Kaikki joukolla vastaamaan 
b. Tätä voi jakaa somessa – on jaettu Facebookissa  

 

6. Pihlajasaaren kyläyhdistys kysyy aluetoimikunnan halukkuutta osallistua kylien 

välisten Mölkky-kisojen sponsorointiin.  
a. Mainostaminen somessa – onnistuu meidän FB-sivuilla, kun laittavat meille valmiit 

mainokset 
b. Taloudellinen tuki mainoskuluihin ja palkintojen hankintaan – voidaan osallistua 

esim tarjoamalla lahjakortteja Viherpeukaloon tai Kaarnasydämeen. 50 e ja 30 e 
 

 

7. Muut asiat 
a. Huikein lenkki silta ja portaat. Materiaalikustannus 930 eur (sis alv). Tehdään 

talkoilla.  

i. Miten vastuu- ja turvallisuuskysymykset, rakenteiden tulisi olla esteettömiä 

ii. Tämä kuuluu kaupungille, tästä pitäisi laittaa kaupungille viestiä, että onko 

tulossa missä vaiheessa työn alle? Tiedustelemme kaupungin suunnitelmia 

tämän kunnostamisessa ja kehittämisessä, aluetoimikunta ei ota tässä 

vaiheessa tähän sen enempää kantaa. 

iii. Saadaanko tänne edes rakentaa mitään ilman kaupungin lupaa? 



b. Osallistuvan budjetoinnin työpaja - Kouvolan nuorisopalvelut. Valkeala 

keskiviikko 18.5. klo 16:30 Valkealatalon (Toikkalantie 5 45370 Valkeala) 

nuortentalolla – Tapio osallistuu 

c. Litviikkimarkkinat 20.8. 

d. Elovalkeat 29.7.-21.8.  

e. Seuraava kokous elokuussa. Jos tässä välissä tulee jotain, niin sovitaan 

sähköpostilla. 

f. Kokous päättyi klo 19.25 


