
Valkealan aluetoimikunnan kokousmuistio 19.01.2023 
 

Kokousaika 19.01.2023 klo 17.30 

Teams 

Läsnä: Jaana Mikkola 

Tapio Lehtinen 

Saila Puhjo 

Tuomas Peräkylä 

Teemu Kääriäinen 

 

1. Toimintakertomus 2022 
a. Viime vuoden hankkeiden koostaminen mallipohjaan 

 

2. Toimintasuunnitelma 2023 
a. tämän vuoden kärkihankkeet – Käyrälammen kehittäminen voisi yhdistyä Jokelan 

myllyn alueeseen – yhtenäinen ulkoilureitti 

b. ensi tiistaina tilaisuus Anu Hjeltin järjestämänä, voi osallistua paikan päällä tai jättää 

lomakkeen kautta tietoa 

c. Jokelan katosprojekti jatkuu 

 

3. Luonnon monimuotoisuus –hanke 
a. Linnunpönttötalkoot Vuohijärvellä – tarvikkeet  

b. Myönnetään tarvikkeisiin rahaa enintään 300 eur 

 

4. VR-laseille pelejä 
a. 100 e pelibudjetti nuorisotalon VR-laseille - myönnetään 

 

5. Kestävän kehityksen tapahtumaviikko 
a. ajankohta vko 8 

b. Valkealan aiheena Marjapensaat, lähiympäristö – jos halutaan järjestää päiväaikaan 

jokin tilaisuus, voidaan tehdä se yhteistyössä Kuusankosken aluetoimikunnan 

kanssa.  

c. Voidaan myös tehdä esim. someen tietoiskuja marjapensaisiin liittyen – millaisia 

marjapensaita on ja miten marjoja voidaan hyödyntää. Voidaan kysyä Martoilta 

apua tähän? 

d. Voitaisiin viedä kouluille tehtäväksi linnunpelättimet marjapensaiden ympärille. 

Ehkä hankala toteuttaa talvella. Jokainen luokka tekee 

marjakeittokirjaan/reseptivihkoon yhden sivun. Päiväkodeissa voisivat piirtää 

linnunpelättimiä tai reseptejä.  



 

6. Mennään metsään -luontopäiväkirja, valokuvauskilpailu 
 
Voisiko Valkealan valokuvakilpailun yhdistää Mennään metsään luontopäiväkirjan 
keruuseen? Kysellään asukkailta kuvia, tehtyjä maalauksia, luontokohteita yhteiseen 
luontopäiväkirjaan (esim. kysely kouluilta) tai järjestetään yhteinen Valkealan luontoilta ja 
kerätään siellä eri keinoin materiaalia luontopäiväkirjaan ja esitellään eri sovelluksia, esim. 
iNaturalist ja niiden hyödyntämistä sekä tietojen keruuta. Mitä uhanalaisia lajikkeita on 
Kouvolassa/Valkealassa? Miten minä voisin edistää luonnon monimuotoisuutta? 
Huikeimman lenkin yhteydessä on muistaakseni koululaisten tekemiä infotauluja, vai 
jäivätkö ne toteuttamatta viime kaudella? Onko infotauluihin mahdollisuus saada tietoa 
luonnon monimuotoisuudesta?  

a. Infotauluja ei ole vielä laitettu, ovat Tuomaksella ja muutoin valmiita 
b. Valokuvauskilpailu käynnissä ja kutsu jo tehty. Ei lähdetä muuttamaan sen 

määrittelyjä ja ehtoja 
c. Voitaisiin pitää valokuvista näyttely jossain tilassa, uudessa monitoimitalossa 

suunniteltiin alunperin. Tulosteet/suurennokset eivät ole kovin kalliita.  
 

7. Muut asiat 
 

a. Valokuvauskilpailun mainoslehtinen, joissa kerrotaan palkinnoista. 150 eur varmaan 

saadaan julisteet ja lehtiset 

b. Valkealan kaupoissa edelleen myydään energiajuomia alle 15-vuotiaille. Millainen 

käytäntö marketeilla on tässä? Tuomas kysyy tutulta myyjältä, mikä on heidän 

ohjeistus? Voidaan olla vanhempainyhdistyksen tukena tässä, jos vetoomusta 

halutaan tehdä. 

c. Varmistettava, onko murskekuorma tullut Huikeimmalle lenkille. 

d. Seuraava kokous livenä Valkealan ABC – maanantai 13.2.2023 klo 17.30 

 

8. Kokouksen päättäminen 
 

Kokous päättyi klo 19.00 

 

 

 

 


