
Elimäki-Koria aluetoimikunnan muistio 

 
Aika: 04.03.2020, klo 18-19.30 
Paikka: Alppiruusu aloitus klo 18:00 
 
Osallistujat: 
Ilkka Tirkkonen, puheenjohtaja 
Kirsi Hämäläinen 
Marja-Leena Heimonen 
Timo Tanskanen 
Laura Vainio 
Kai Aalto 
Pirkko Kontkanen 
Reino Parkko 
 

Kokouksen avaus  
 
klo 18:00  

Esite 

Elimäen alaryhmän viime kokouksessa päätettiin pyrkiä luomaan yhteinen ajatus Elimäen elinvoiman 
lisäämiseksi yhdessä toimivien järjestöjen ja ihmisten kanssa. Tehdään esite paikallisesta toiminnasta 
järjestöistä ja palveluista (yksityiset ja julkiset)  
 
 

Käsiteltiin Elimäen alaryhmän saamaa palautetta sovituista aihealueista:  

- Liikunta, Laura Vainio oli kartoittanut Elimäen alueella olevia liikuntapaikkoja, harrasteryhmiä ja 
liikuntapalveluja tarjoavia yrityksiä.  

- Lapset ja nuoret, Kirsi Hämäläinen oli koonnut yhteystietoja, mutta talvilomien vuoksi yhteyksiä ei 
oltu vielä saatu - Ikäihmiset, Reino Parkko totesi, että Eläkeliitolla on paljon harrasteryhmiä ja lisäksi 
ulkoiluttavat palvelukotien asukkaita. Todettiin, että voitaisiin olla yhteydessä esimerkiksi Hutikka yr- 
yhdistykseen ja selvittää miten tuollainen toiminta on saatu alulle ja niin aktiiviseksi.  

- Yritykset, Ilkka Tirkkonen kertoi, että Kouvolan yrittäjät ei anna listaa yrittäjäjäsenistään. Pitää kutsua 
yrityksiä idea- /elinvoimatilaisuuteen vain omien tietojemme perusteella. Korian alaryhmä etenee 
vastaavalla tavalla, niin saadaan vastaavien alueitten kehitysideat myös sieltä.  

Elimäki tutuksi -tilaisuus 

 
Hannele Nupponen on kutsunut koolle elimäkeläisiä yhdistyksiä 22.3. nuorisotila Puljuun. 
Keskustellaan yhdistysten esiintuomista yhteisellä tapahtumalla. Ilkka Tirkkonen on saanut kutsun. 



Katsotaan, saadaanko ”Elimäki tutuksi” -tilaisuus aikaiseksi ja miten aluetoimikunta voisi olla siinä 
mukana.  

Aloitteet 

Liisa Kolari on selvittänyt aloitteidemme tilannetta. Suojateiden korotus näyttäsi olevan ELY-keskuksen 
asia. Ilkka Tirkkonen on lähettänyt asiasta sähköpostin Ely-keskukselle. Ely-keskus on ottanut asian 
listoilleen, mutta se on ns. 2-luokan turvallisuushanke. Siihen ei ole määrärahoja tänä vuonna, Joten se 
toteutuu aikaisintaan vuonna 2021. Täytyy muistuttaa vuoden lopulla. Pysäköintipaikka on vielä 
kaupungissa selvittelyssä. Ei ole selvää kenelle kuuluu.  

Linja-autopysäkkikatokset 

Aloitetaan selvitys linja-autopysäkkikatoksen tekemiseksi 6-tien varteen Piian ja Rengin puolelle. Ilkka 
Tirkkonen on lähettänyt asiasta kehitysehdotuksen Väylälle ja pyytänyt yhteydenottoa. He ovat 
ilmoittaneet saaneensa ehdotuksen. Ajatus on, että katoksen toteutus voitaisiin tehdä talkoilla ja 
paikallisten yritysten tukemana.  

Korian portaat 

Korian portaista täytyy tehdä ehdotus kaupungille. Sovittiin, että Kirsi ja Timo jatkavat asian 
valmistelua niiden henkilöitten kanssa, jotka jo ovat olleet mukana ja myös tonttien omistajien 
edustajien kanssa. Pyritään saamaan toteutukseen mukaan Korialaisia yrityksiä, esimerkiksi myymällä 
heille nimikkoporras tai -portaita.  

Korian toritapahtuma 

Korialle ollaan järjestämässä toritapahtumia. Marja-Leena vie asiaa eteenpäin NS on jo ilmaissut 
halunsa olla mukana. Esitettiin idea, että tapahtumaan pyritään saamaan joku ”vetonaula” esimerkiksi 
parkour-esitys, KooKoo:n pelaajia jne…. Aluetoimikunta voisi olla mukana 
tiedottamisessa/mainonnassa ja tapahtumassa ainakin kertomassa toiminnastaan.  

Aluetoimikuntien ja kaupungin ideointikokous 

Puheenjohtaja muistutti 25.3. olevasta aluetoimikuntien ja kaupungin ideointikokouksesta. Paikka on 
vielä auki.  

Elimäen alaryhmän seuraava kokous 

Elimäen alaryhmän seuraava kokous pidetään 24.3. klo 18 alkaen Etelä-Elimäen vesiosuukunnan 
toimistolla. Silloin sovitaan miten eri aihealueiden idea- /elinvoimapalaverit toteutetaan. Korian 
alaryhmän kutsuu koolle Kirsi Hämäläinen.  

Kokous päättyi  

klo 19:30 

 


