
Valkealan aluetoimikunnan kokousmuistio 
 

Kokousaika  29.08.2022 klo 17.30 

Kokouspaikka  Utin ABC 

 

Läsnä: Jaana Mikkola 
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Teemu Kääriäinen 
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Anne Heilala 

 

PÖYTÄKIRJA 

 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.31. Muutettiin esityslistaa niin, että käsiteltiin asia nro 5 

Jokelan Mylly ensimmäisenä. 

 

1. Auringonkukkapellot 

a. Kyltit ja karttaopasteet paikoillaan, auringonkukat kukkivat nyt hienosti 

 

2. Luonnon monimuotoisuus –hanke 

a. Rahoitussuunnitelma ok ja hyväksytty kaupungin taholta 

b. Eteneminen 

i. marjapensaiden tilaus ja toimitus, Tapio käy hakemassa taimet ja viemässä 

paikalleen. 

ii. Vanhustentalot – kukaan ei ole kontaktoinut – Valkealakoti ja Palvelukeskus 

Mäntylä. Teemu soittaa huomenna 

iii. marjapensaat merkittävä, ettei vahingossa ajeta yli ruohonleikkurilla tmv 

 

3. Nuorten hanketyöpaja  

a. Onko tämä poikinut mitään ajatuksia 

i. ei mitään uutta 

b. Mopoparkki-hanke selvitystyö 

i. Esko Lavonen vetää 

ii. Hanna Räihä kutsuu koolle 



c. Valkealan nuorilta tullut toive koriskentästä 

i. Ehkä tulossa uuden koulun yhteyteen lähiliikuntapaikoille, jäädään 

odottamaan tietoa 

 

 

4. Kestävän kehityksen viikko syys-lokakuun vaihteessa 26.9.-2.10.) 
a. halutaanko järjestää tähän jotain, esim alueellisia katukirppiksiä tai jotain kestävään 

kehitykseen liittyvää infoa 

i. Valokuvauskilpailu Minun Valkeala -teemalla Kestävä kehitys 

1. tiedote tästä kouluille 

2. kestää kesäkuun 2023 alkuun 

3. päätetään palkinnot ja nimi kilpailulle myöhemmin 

 

5. Jokelan mylly 
a. Antti Koro kertoo tilanteesta 

i. Antti on talkoovoimin kunnostanut myllyä ja pääosin omakustanteisesti (Kukkomartat -

järjestön nimissä) 

ii. Mm. vaihdettu pärekatto ja maalattu talkoovoimin 

iii. Ulkoalueita kunnostettu, kaupunki lunastanut tontit alueelta 

iv. Uusimpana tehty perhepolku, 7 min ympärikävely tontilla, tässä ollut 

ammattikoululaisia apuna 

v. Kalanviljelylaitoksen altaiden läpi menee polku, sinne tehty myös siltoja 

ammattikoulun opiskelijoiden lopputyönä 

vi. Tehty uusi opastaulu 

b. Suunnitelmassa/tulevaisuudessa tarvitaan 

i. oikaisuvalu betonilaatalle 

ii. katos/pergola 

iii. Istutuksia 

c. Keskustelimme aiheesta, aluetoimikunta ei voi puuttua paikallisen kyläyhdistyksen toimintaan 

tai kommentoida mitä sitä kautta on luvattu maksaa. Alueet ovat kaupungin maita ja 

aluetoimikunta on antanut alueen kokonaiskehittämisestä lausunnon. Myllyn alueella olisi hyvä 

olla oma yhdistys, joka ottaisi kokonaisprojektikseen ympäristön, esim museoyhdistys. 

Todettiin, että tulisi olla olemassa toteuttajaporukka, jolla olisi vastuu ja ylläpitoinnokkuutta, 

esim myllyn FB-ryhmästä. Aluetoimikunta voisi toimia perustamiskokouksen koollekutsujana ja 

esim. kummina. 

 

6. Huikein lenkki  
a. Parannus-/kohennuskohteet: 

i. huonot kulkulankut korvataan uusilla ja tehdään tarpeen mukaan lisää kulkulankkuja 

(nämä voi korvata myös murskeella) 

ii. silloille kolmas lankku lisää  

iii. silloille lisätään alakaide pieniä kulkijoita varten 

b. Aluetoimikunnan toivotaan myöntävän tarvikerahan 

c. Joku porukka tekisi talkoilla 

d. Pyydetään kaupungilta/kysytään, saadaanko mursketta sieltä ja pyydetään että sieltä joku tulee 

 

 

7. Muut asiat 

a. Seuraava kokous 29.9. klo 17.30 Tuohikotin ABC 

 

Kokous päättyi 19.03 

 

 



 

 

 
 

Aluetoimikunnan hankeohjeistus 
 

• Aluekehittämisrahaa voidaan käyttää hankkeeseen tai toimenpiteeseen, joka edistää alueen 

elinvoimaisuutta ja asukkaiden hyvinvointia sekä edistää osallisuutta ja yhteistä tekemisen 

meininkiä.  

• Edellytyksenä on, että kaupunki ei ole myöntänyt muuta rahallista tukea tai avustusta ko. 

hankkeeseen tai toimenpiteeseen. 

• Kaupungin hankkeelle antamat tarvikkeet ovat osa annettavaa avustusta, eikä myönnetyn 

avustuksen päälle oleva lisäavustus.  

• Hankeideaa suunniteltaessa on selvitettävä, onko kaupungilla vastaava hanke suunnitelmissa tai 

toteutuksessa. 

• Aluekehittämisrahan myöntäminen edellyttää, että hankkeesta tai toimenpiteestä on laadittu 

suunnitelma, jossa kuvataan mitä ja miksi ollaan tekemässä sekä mitä toimenpiteitä asia edellyttää. 

Suunnitelmasta on hyvä käydä myös ilmi asiat, jotka on suunnitteluprosessin aikana sovittu eri 

tahojen kanssa, miten hankkeen tai toimenpiteen rahoitus, ylläpito tai hoito jatkossa toteutetaan. 

Hankittaessa tarvikkeita tai tavaroita, merkitään niiden omistajaksi pääsääntöisesti Kouvolan 

kaupunki. 

• Aluekehittämisrahan käytöstä, joka ylittää 1000 €, tehdään viranhaltijapäätös. Tämä tarkoittaa, että 

raha on käytettävissä päätöksen saatua lainvoiman.  

• Aluekehittämisrahasta maksetaan hankkeen laskut suunnitelman ja viranhaltijapäätöksen 

mukaisesti. Mikäli kehittämisrahaa on myönnetty todellisia kuluja enemmän, tulee ylimääräinen 

raha palauttaa kaupungille. 

• Aluekehittämisrahan käyttöä seurataan kaupungin talousraportoinnissa. 

• Kaupungin yli 9000 euron hankinnat kilpailutetaan 

• Kaupungilla on oikeus vähentää alv:n osuus laskuista. Laskun maksajana tulee olla kaupunki. Mikäli 

laskun maksaja on yksityinen ja laskuttaa kaupunkia niin sitten alv-vähennystä ei voi tehdä. 

• Hankinnoissa käytetään mahdollisuuksien mukaan kaupungin jo kilpailuttamia 

sopimuskumppaneita 

• Aluetoimikunnat koordinoivat alueella tapahtuvaa vapaaehtoistyötä, esim. yhdistysten toteuttamia 

aluetoimikuntien hankkeita. 

• Kouvolan kaupungilla on vapaaehtoinen ryhmätapaturmavakuutus, joka kattaa kaikki kuntalaiset 
kaupungin järjestämissä tilaisuuksissa, johon lasketaan myös vapaaehtoistyö. 

 


