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Esityslista 

 

1. Jokelan koululle katos vielä tälle vuodelle – tarjous Siekkeli 
a. 3.400 eur tarjous – tästä pitää tehdä hankehakemus 

i. mitä tarjous pitää sisällään? 

1. ei sisällä kattoa 

2. tulee osina 

b. Tämä katos laadultaan varmasti parempi ja kestää lumikuorman 

c. Selvitettävä perustus ja pohjien teon hinta – kaupunki tekee pohjat 

 

2. Valokuvauskilpailu – juliste ja henkilötietojen käsittely 
a. tehdään tietosuojaseloste tähän 

 

3. Luonnon monimuotoisuushankkeen tunnit ilmoitettava Helille 
a. tämän vuoden loppuun mennessä  

 

4. Mopoparkki 
a. Onko somekanavilla kyselty – mitä vastauksia saatu – ei ole kyselty 

b. kaupunki haarukoi tälle pilottia, KVL:n vanha VPK (Palolaitoksen tila) olisi vapaana 

c. kartoitettava, löytyykö Valkealasta mahdollista paikkaa tälle 



d. mopopajan perustamisen kustannukset vajaa pari tonnia 

e. autotallitasoinen paikka riittäisi, josta löytyisi sohva ja kahvinkeitin 

f. Henkilöstöä olisi hyvä olla 2 hlö – vapaaehtoisia 

g. Voisiko tähän hyödyntää Harrastamisen mallin -rahoitusta? 

i. suorat vuokrat näihin yleensä kelpoisia 

h. Teollisuusalueelta voisi löytyä tai Valkealan paloasemalta voisi kysyä? 

 

 

 

5. Robotiikkakerho Korpibotit 
i. Tilannekatsaus – vetäjä ja tila 

j. Samille soiteltu, Kääpälän koulussa vaihtunut rehtori ja kerho hautautunut jonnekin. 

Tilankäytöstä epäselvyyttä, luultu että tämä on ollut vanhempainyhdistyksen heiniä. 

k. Tilan olisi hyvä olla sellainen, että robotit voisi jättää levälleen tai hommataan laatikot, 

joihin keskeneräisen robotin voi siirtää odottamaan 

l. Asiaa selvitellään, mutta jatkuu Kääpälässä Samin vetämänä 

 

 

6. Huikein lenkki 
m. Miltä polulla näyttää – miten edetään 

i. puuosat huonossa kunnossa, nämä pitäisi uusia 

ii. toisesta sillasta lankku poikki, kaiteet jälkimmäisessä sillassa korjattava 

iii. Reunaselta saadaan mursketta jos tarvitaan 200 eur/kuorma, suodatinkangasta 

ja ojarumpuja  

iv. Kaikkiaan kustannukset nousevat useaan tuhanteen euroon, sillan korjaus 

etenkin teetettävä, siihen ei rahaa riitä 

v. Jos tehdään vain murskeen levitys + suodatinkangas ja ojarummut, kustannus 

lähemmäs 1000 eur. 2 kuormaa mursketta, tarvitaan Avant levittämään 

mursketta 

vi. Huolenaihe: reitti ei nyt turvallinen, etenkään loppupään silta. Miten kaupunki 

suhtautuu siihen, jos reitillä sattuu jotain?  

 

7. Muut asiat 
a. ensi vuoden budjetti  

n. Seuraava kokous 23.11.2022 

 

 

 


