
Elimäki - Koria aluetoimikunta muistio 7.4.2021 
Aika: 7.4.2020, klo 17:30 

Paikka: Teams-kokous 

Paikalla: Ilkka Tirkkonen, puheenjohtaja 

Kirsi Hämäläinen   
Marja-Leena Heimonen 
Teemu Koistinen 
Pauliina Mikkola 
Timo Tanskanen 
Laura Vainio 

Kai Aalto 
Tiina Kaksonen 
Pirkko Kontkanen 
Reino Parkko 
Jenna Saari 
ja Heli Veripää 

  
Kokouksen avaus klo 17:30 

1. Korian kehittämishankkeita 

- ”Porras Kymijoen rantaan-hanke” Kirsi Hämäläinen esitteli hankeen tilanteen. Korialla on 

aiemmin kokoontunut ryhmä, jonka muistio on jaettu. On sovittu, että Jenna Saari toimii 

rakentamisen vetäjä/valvojana ja on yhteydessä kaupunkiin tarkan rakennuspaikan 

määrittämiseksi. Matti Vironen on luvannut tarkentaa raivauksen ajankohdan, jotta 

raivaustalkoot voidaan järjestää. Keskusteltiin siitä, että raivaustyö ei ole suuri urakka, joten 

liian monta talkoolaista ei siihen kannata pyytää. Koronarajoitukset huomioidaan. 

Kymsotelta/AVI on tulossa päivitys ohjeisiin.  

Heli Veripää selvitti myöhemmässä sähköpostiviestissään, että kaupungin tapahtumien 

tapaturmavakuutus kattaa myös aluetoimikunnan talkoot.  

Kirsi Hämäläinen on perjantaina yhteydessä Matti Viroseen, jotta talkoitten ajankohta 

voidaan hahmottaa. Ensi viikolla järjestetään Kirsin kutsumana kokous, jossa täsmennetään 

hankkeen eri osien aikataulu ja hankkeen tarvitsema aluetoimikunnan rahoitus, jotta 

mahdollisesti tarvittava viranhaltijan päätös rahoituksesta voidaan myöntää enne toukokuun 

loppua. 

 

2. Elimäen kehittämishankkeita 

Ilkka Tirkkonen kertoi, että pysäköintikatos 6-tien varteen on edennyt. ELY on näyttänyt sille 

vihreää valoa, ja Eläkeliiton Elimäen yhdistys on alustavasti lupautunut katoksen 

rakentamaan. Alustava sopimusversio katoksesta on ollut käsittelyssä. Katokselle ollaan 

tekemässä rakennesuunnitelma, joka täytyy hyväksyttää ELY:ssä. Hyväksymisen jälkeen 

voidaan laskea tarvittavat materiaalit ja hankkia niistä kustannusarvio. Tavoitteena on saada 

paikalliset yritykset tukemaan rakennustarvikkeiden hankintaa. 

ASYM:in tapaamisessa esille noussut hanke, jossa parannetaan Hämeenkylässä olevan 

lintutornin kulkureittiä, on aloitettu. Reitin kunto ja korjaussuunnitelma odottaa kevään 

etenemistä. 

 

3. Elimäen ja Korian robotiikkakerhot 
Elimäen ja Korian robotiikkakerhojen aloitus siirtyy syksyyn. Tilat, missä kerho voi kokoontua 

on selvillä, mutta vetäjiä ei niille vielä ole. Hanke jatkuu uuden aluetoimikunnan voimin. 

  



4. Uusi aluetoimikunta 
Keskusteltiin uuden aluetoimikunnan valitsemisesta. Heli Veripää kertoi, että 

aluetoimikunnan jäseniä aletaan hakea elokuussa. Toiveissa on, että moni nykyisistä 

aluetoimikuntien jäsenistä olisi myös kiinnostunut, että tietoa siirtyisi uudelle toimikunnalle. 

Kun hakeminen on täsmentynyt, mainostetaan sitä aluetoimikunnan Facebook sivuilla. 

 

5. Laaja Hyvinvointikertomus ja -suunnitelma sekä Osallisuussuunitelma 
Heli Veripää esitteli laajan Hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman sekä 

Osallisuussuunitelman.  

Hyvinvointisuunnitelman painopiste vuosina 2021–2025 on: Terveys- ja hyvinvointierojen 

kaventaminen. Lopullisesti suunnitelamaehdotus valmistuu kesään mennessä ja tulee 

syksyllä uuden valtuuston käsittelyyn.  

Hyvinvointisuunnitelmaan liittyen toivotaan ideoita kysymykseen: ”Mitä ensisijaisesti tulisi 

seuraavan neljän vuoden aikana tehdä/kehittää asukkaiden hyvinvoinnin edistämiseksi?” 

Hyvinvointitavoitteita ja toimenpide-ehdotuksia:  tarja.alamattila(at)kouvola.fi 

 

Osallisuussuunnitelma on uutta Kouvolassa, sellaisia on kyllä tehty muissa kaupungeissa. Sen 

tarkoituksena on vahvistaa asukkaiden osallistumista päätöksien valmisteluun ja siten myös 

demokratiaa ja luottamusta päätöksentekoon. Osallisuus tarkoittaa, että saa tietoa, voi 

vaikuttaa sekä osallistua kehittämiseen ja toimintaan. Osallisuus on yhteisöön kuulumista, 

kuulluksi tulemista ja itsensä merkitykselliseksi kokemista 

Keskustelussa tuli esille Aluetoimikunnan mahdollisuus toimia yhdistävänä, epäpoliittisena 

toimijana, joka voi kannustaa asukkaita ja järjestöjä osallistumaan asioitten valmisteluun ja 

toteutukseen. Kokouksessa tuli esille esimerkki: Kun asukkaat pääsevät osallistumaan tien 

suunnitteluun ja vaikuttamaan miten se toteutetaan tulee ”Kaupungin tiestä” ”Meidän tie”. 

Aluetoimikunta voi olla yksi vahva kanava osallisuuden lisäämisessä. 

Osallisuustavoitteita ja toimenpide-ehdotuksia: heli.veripaa(at)kouvola.fi 

 

6. Kokous päättyi klo 19:00 
 

mailto:tarja.alamattila@kouvola.fi

