
MUISTIO 
Valkon kyläilta  
tiistaina 14.2.2023 klo 18:00 – 20:00  

 
  
Valkon kyläilta järjestettiin monitoimitalon kirjastolla tiistaina 14.2.2023 klo 18:00-20:00.  Tarjolla oli kahvia 
ja Suukko -nimellä tunnettuja makeisia ystävänpäivän kunniaksi. Sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja 
toivotti aluksi kaikki osallistujat tervetulleiksi Valkon kyläiltaan ja esitteli läsnäolevat kaupungin edustajat, 15 
henkilöä: kaupunginjohtaja, sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja, koulutuspäällikkö, kulttuuri- ja vapaa-
aikatoimen päällikkö, varhaiskasvatuspäällikkö, siivouspäällikkö, controller, maahanmuuttokoordinaattori, 
kirjastonjohtaja, viestintäsuunnittelija, hyvinvointisuunnittelija, nuorisotyöntekijä, nuorisotyötekijä, 
nuorisotyöntekijä, sekä projektinjohtopäällikkö. Yhteensä paikalla oli 60 henkilöä. 
 
Nuorisotyöntekijät aloittivat illan esittelemällä liikkuvaan nuorisotyöhön hankittua uutta autoa. Myös uusi   
Loviisan pisarat- villapaita sai esittelynsä.  
 
Tämän jälkeen kirjastonjohtaja jatkoi kertomalla kirjastopalveluista Loviisassa. Hän kertoi muun muassa, että 
kirjastoauto käy kyseisellä hetkellä Valkossa maanantaisin ja joka toinen perjantai koululla ja päiväkodilla, 
vaikka varsinaisia kirjastotiloja ei enää Valkossa olekaan. Pääkirjastolta voivat kaikki lainata kirjojen lisäksi 
esim. lautapelejä ja liikuntavälineitä. Yleisön joukosta kysyttiin, onko kirjastolla esim. sisäilmamittaria 
lainattavissa. Kirjastonjohtaja totesi, että sähkönkulutusmittari on jo lainattavissa. Kirjastonjohtaja lupasi 
selvittää, josko sisäilmamittarin voisi myös kirjastolle hankkia. Myös muita hankinta toiveita saa kirjastolle 
esittää. Lisäksi yleisön joukosta kysyttiin, milloin kirjasto saa uudet tilat. Vastauksena: Pääkirjasto on nyt 
väistötiloissa ja uusi kirjasto on budjetoitu vuosille 2027-2028. Sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja totesi 
vielä, että Kulturfonden-säätiön yhteistyöosuutta on myös hyvä selvittää, totesi  
  
Yleisön joukosta kysyttiin sorakasoista vanhalla urheilukentällä, miksi kasat on tuotu sinne. Vastauksena: -
Vähäisen käytön takia, eikä varsinaista toimintaa ole kentällä ollut. Lisäksi yleisön joukosta kysyttiin, missä 
vaiheessa Pitkäniityntien puistohanke on, ja voisiko sitä mitenkään kiirehtiä. Vastauksena kaupunginjohtaja 
totesi, että riskinä on, että prosessi hidastuu, jos hallinto-oikeudelta tätä lähtee kyselemään. Tämän jälkeen 
keskusteltiin kaava-asiasta, joka on työn alla parhaillaan. Kaava tulee elinkeino- ja infrastruktuuri 
lautakunnan käsittelyyn lähiaikoina. Lisäksi Tavistholmenin virkistysalueen auraus herätti keskustelua; miksi 
kaupunki ei auraa parkkipaikalle saakka? Vastauksena: Tie on yksityistie, kaupunki ei hoida yksityisteitä. Tässä 
mahdollinen syy, miksi ei aurata. Yleisön joukosta kysyttiin Valkon pyörätiestä, josta yleisö sai seuraavan 
vastauksen: Pyörätietä ei olla unohdettu, mutta kaupunki ei voi tehdä tällä hetkellä muuta kuin ottaa 
hankeen uudestaan toivomuslistalle. 
 
Lisäksi illan aikana keskusteltiin Valkon liikuntamahdollisuuksista ja yleisesti nuorten, sekä varttuneempien 
hyvinvoinnista. Yleisön joukosta tuli toteamus, että kaupungissa on hyvät kuntoilumahdollisuudet 
eläkeläisille. Hyviä liikuntamahdollisuuksia toivottiin myös Valkoon, ettei Valkossa asuvien tarvitsisi lähteä 
kaupunkiin. Kiitosta saivat Valkossa pidettävät hyvät eläkeläisjumpat. Esille tuli myös, että palvelulinja toimii 
nyt Valkossa ja ilmainen bussikuljetus S-marketille kulkee tiistaisin ja perjantaisin. 
 
Yleisön joukosta kysyttiin nuorten hyvinvoinnista. Koulutuspäällikkö kertoi, että erityistä huolta herättää 
nuorten liikkumattomuus. Yleisön joukosta joku totesi, että monitoimitalolla on monia eri 
liikuntamahdollisuuksia. Esimerkiksi lentopalloa ja sählyä pelataan säännöllisesti. Ja monitoimitalon tiloja 
voivat nin yhdistykset kuin yksityisetkin vuokrata ja varata käyttöön. Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen päällikkö 
kertoi, että etsivän nuorisotyön asiakasmäärä on myös kasvanut. Valkossa käykin nuoria eripuolelta Loviisaa. 
Hyvinvointisuunnittelija toivoi vielä lisää vastauksia meneillään olevaan kaupungin hyvinvointikyselyyn. 
 
Varhaiskasvatuspäällikkö kertoi, että kaupunginvaltuusto myönsi määrärahat Valkon uudelle 
päiväkotirakennukselle joulukuussa. Uusi päiväkoti on suunnitteilla rakentaa nykyisen viereen tai 



monitoimitalon läheisyyteen. Tällä hetkellä lapsia on 21. Uuteen päiväkotiin on tulossa kaksi lapsiryhmää, 
yhteensä 33 paikkaa. Silloin paikkamäärän pitäisi riittää pitkälle. 
 
Yleisön joukosta kysyttiin esikoulun tulevaisuudesta; voisiko esiopetuksen palauttaa joskus takaisin Valkoon. 

- Ennusteiden perusteella ei voi paljon toivoa antaa, kertoi koulutuspäällikkö. 
 
Lähikoulun tulevaisuudesta oltiin myös huolestuneita. Yleisön joukosta kysyttiin, onko uhkaa koulun 
lakkauttamiselle. Jotkut vanhemmat ovat miettineet lasten siirtoa Harjurinteen kouluun. Koulutuspäällikkö 
totesi, että olemassa olevien ennusteiden mukaan lapsimäärä on alenemassa.  Paljon riippuu siitä, miten 
Valkoon muuttaa jatkossa ihmisiä.  
 
Valkon valaistus nousi myös puheenaiheeksi. Ilmarisenkuja on ollut kauan pimeänä, siihen toivottiin 
parannusta. Myös pulkkamäkeen ja monitoimitalon pihaan toivottiin lisää valaistusta. Samoin 
Hiekkaharjuntielle. 
  
Paikalla ollut kyläneuvoja kertoi SILMU- kyläyhdistyksen toiminnasta muun muassa seuraavaa: 
Valkoon on mahdollista tilata kyläkoutsi kertomaan eri toimintamahdollisuuksista, esim. työpajoista. 
Valko on ilmoitettu Uudenmaan Vuoden Kylä -kisaan jo monesti, siitä voisi jo myöntää Sitkein Hakija- 
palkinnon, totesi kyläneuvoja.  
 
Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen päällikkö muistutti myös siitä, että yhdistyksillä olisi mahdollisuus osallistua 
asuntomessujen toimintaan ja näin kartuttaa yhdistyksen kassaa. 
 
Illan lopuksi kuultiin läsnäolevien ajatuksia Valkon parhaista puolista. Mikä Valkossa on hyvää ja miksi sinne 
kannattaisi muuttaa. Valkon kyläillassa esille tulleita Valkon vahvuuksia ovat seuraavat: 

• Hyvät ulkoilumahdollisuudet: Oma liikuntahalli ja kuntosali, hiihtoladut, frisbeegolfrata, 
Tavistholmenin virkistysalue.  

• Kaunis luonto, merellisyys, rannat, uimaranta, satama – myös huviveneille, VPK, Valkon grilli. 

• Rauhallinen, turvallinen paikka asua, edullista asumista meren rannalla, virkeä ja aktiivinen 
kyläyhteisö, kyläyhteisöllisyys, kirjasto on kyläyhdistyksen mahdollistama sekä myös monitoimitalon 
tapahtumat ja illat, kaikki tarvittava löytyy läheltä paitsi ruokakauppa. 

• Lapsiystävällinen kylä, Valkon koulu on vahvuus, lapset saavat olla ”lapsia” kauemmin käydessään 
kyläkoulua, toimiva päiväkoti. 
 

 
 
Loviisa 28.2.2023 
 
Muistion vakuudeksi, 
Työkokeilija A.H. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


