
Elimäki - Koria aluetoimikunta   Muistio 
Aika: 26.5.2020, klo 18:00 

Paikka: Kallioniemi 

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 
 

  
Kokouksen avaus klo 18:30 

1. Käsiteltiin Korian kehittämishankkeita 

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

raivattu, osa risuista on vielä vietävä pois. Portaiden paikka on merkitty. Portaalle on Korian 

Ponsi hakenut toimenpideluvan. Lupa on myönnetty ja sen valitusaika päättyy7.6. Joten 

varsinaiseen rakentamiseen päästään 8.6. alkaen.  

Keskusteltiin talkooväen vakuutuksista ja todettiin, että kaikki talkoot ja talkooväki on 

aluetoimikunnan vastuuta. Kaupungin talkoovakuutus kattaa heidät. Jos käytetään yrittäjiä 

tekemässä jotain osia rakentamista, he vakuuttavat tekijänsä.  

Kirsi Hämäläinen on perjantaina palaverissa, jossa käydään läpi hanketta ja laaditaan sille 

täsmällisempi rakennusvaiheittainen aikataulu. Tämän aikataulutuksen pohjalta kutsutaan 

sitten tarvittavat talkoolaiset. Rakentamisen seuraava vaihe on maan kuoriminen, sepelien 

levittäminen ja tukipaalujen painaminen maahan. Tähän talkoisiin Timo Tanskanen kysyy 

mukaan VPK:sta miehiä. Tähän ensimmäiseen talkoisiin halutaan Korialaisia mukaan ja siihen 

kutsutaan myös Kouvolan Sanomat paikalle.  

Todettiin, että jossain vaiheessa myös aluetoimikuntalaiset voisivat tulla mukaan johonkin 

talkoisiin omana ryhmänään.  

Kaupunki on luvannut hankkeelle puutavaran, mutta pitää hankkia vielä iso määrä 

kiinnikkeitä. Niiden hankinta pitäisi kilpailuttaa, jotta saadaan kohtuullinen hinta. Sovittiin, 

että Ilkka Tirkkonen pyytää Heli Veripäätä kysymään voisiko kaupunki tilata ne omia 

puitesopimuksiaan hyödyntäen, jos hankeryhmä laskisi tarvittavat määrät. 

 

2. Käsiteltiin Elimäen kehittämishankkeita: 
Ilkka Tirkkonen kertoi, että pysäköintikatos 6-tien varteen on edennyt. Rakentamisporukka 

on pitänyt ensimmäisen palaverinsa. Hankkeelle on saatu lupaus paikallisilta yrityksiltä 

1100€. Puutavara on hankittu ja työ alkaa maalaustalkoilla, jossa seinälaudat 

pohjakäsitellään ja sitten maalataan ensimmäisen kerran.  

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

lintutornin kulkureittiä, on aloitettu. Ilkka Tirkkonen on ollut yhteydessä paikalliseen 

metsästysseuraan. Reitin kuntoon tutustutaan kesällä ja keskustelua jatketaan. Varsinainen 

hanke voi toteutua aikaisintaan kesällä 2022. 

Kaupunki on päättänyt vastaavansa Yhteisötila Puljun samoin kuin kaikkien Kouvolan 

yhteisötilojen kiinteistön kuluista niin, että yhteisötilan käyttö on ilmaista asukkaille, 



yhdistyksille ja järjestöille. 

 

3. Elimäen ja Korian robotiikkakerhojen aloitus siirtyy syksyyn. Elimäellä on kerho 

toiminut koulun harrastekehona kerran viikossa. Tämä oli mahdollista, koska Jorma Hoikkala 

on koulun opettaja. Hankitut tavarat viedään 4.6. Kouvolan Porukkatalolle säilytykseen.  



4. Ilkka Tirkkonen välitti Heli Veripään kiitokset aktiivisesta toiminnasta ja toivoi nykyisten 

jäsenten ilmoittautuvan ehdokkaiksi myös uuteen aluetoimikuntaan, jotta jatkuvuus 

turvataan. 

 

5. Sovittiin, että Ilkka Tirkkonen lähettää nykyisille Aluetoimikunnan jäsenille 

sähköpostikyselyn, jolla kerätään kaikki toimintamme aikana esiin nousseet ideat 

luovutettavaksi uudelle Aluetoimikunnalle. 

 

6. Kokous päättyi klo 19:30 

 


