
Elimäki - Korian aluetoimikunnan kokousmuistio 
 

Aika: Keskiviikkona 16.2.2022 klo 18.00-20.00 

Paikka: Korian seurakuntatalo, Alakouluntie 23, 45610 KORIA 

Läsnä: Kirsi Hämäläinen (pj), Reino Parkko (vpj), Markku Hämäläinen (jäsen), Ilkka 

Tirkkonen (jäsen), Anneli Outinen (jäsen), Tiina Kaksonen (jäsen), Timo Tanskanen 

(jäsen), Timo Jansson (varajäsen) ja Kirsti Tanskanen (Armida Hälikän poissa 

ollessa =varajäsen rooli).  

 

Käsitellyt asiat: 

1. Käytiin läpi edellinen muistio Elimäellä olleesta aluetoimikunnan 

kokouksesta. 

2. Kaupungin yhteyshenkilö Heli Veripää kertoi Kouvolan kaupungin 

luonnon monimuotoisuushankkeesta ja aluetoimikuntien mukana olosta 

hankkeessa. Lisäksi keskusteltiin erilaisista toimintasuunnitelmaan 2022 

liittyvistä asioista, kuten Pulju-illasta ja aluetoimikunnista kertovasta 

videojutusta. 

3. Keskusteltiin toimintasuunnitelmasta vuodelle 2022 
➢ Kallioniemen kuntoportaiden rakentamisen nykytila ja 

loppuunsaattaminen. Tähän hankkeeseen liittyen mietitään, että pitäisikö 

Kallioniemen rantaa kehittä pidemmällä aikavälillä ja tehdä tätä varten niin 

sanottu keskipitkän tähtäimen (3 – 5 vuotta) suunnitelma. Kirsi kokoaa 

hankeryhmän ja sitä täydennettiin Timo Tanskasella.  

➢ Puistojen liikuntavälineet kyselystä kertoi Ilkka Tirkkonen; Elimäellä aiempi 

idea oli tehdä Tapulipuistoon pieni pysäköintialue. Nyt on ilmennyt, että 

todennäköisesti vuonna 2023 puisto menee remonttiin ja suunnittelua 

jatketaan kaupungin voimin. Mietittäväksi päätettiin, että olisiko puistoa 

kunnostettava lapsille sopivaksi ja ulkoliikuntapaikka ideat  liitettäisiin 

tähän. Kouvolan kaupungin osalta asiaa vienee eteenpäin Anne Ahtiainen. 
➢ Ilkka Tirkkonen esitteli yhteisötilojen esittelystä kertovaa juttua, esittely 

voitaisiin tehdä aluetoimikuntien kanssa yhdessä striimaamalla ja samalla 

yhteistilat voisivat verkostoitua paremmin. 
➢ Ehosta Kouvolaa kysely tulee aluetoimikunnan jäsenille mietittäväksi ja 

täytettäväksi, kyselyyn tulee vastata 28.2.2022 mennessä verkossa. 

Kyselyn tarkoituksena on tuottaa aineistoa ja ideoita Kouvolan 

kehittämiseen. Kysely maaliskuussa julkisesti.  
➢ Kylätilaisuudet pidetään keväällä 2022 seuraavasti; Elimäen Puljulla 

2.4.2022 ja Korian aluepäivä pidetään kaupungin, eri järjestöjen ja 

toimijoiden kanssa 10.5.2022. Lisäksi toimintasuunnitelmaan kirjattaneen 

osallistuminen Pestoomarkkinoille  ja mahdolliseen kesätilaisuuteen 

Korian nuorisoseuran talon pihalla, osallistutaan Kouvolan kaupungin 



luonnon monimuotoisuus tapahtumiin, muun muassa osallistumalla 

Kouvolan Kalamiehet Ry:n järjestämään koko perheen 

kalastustapahtumaan kesällä 2022 (kaksi viikonloppua) Kymijoella 

(Kallioniemen ranta). Mietitään ideaa tukea nuorten hyvinvointia ja tapoja 

siihen. Tähän etsitään lisätietoa ensi kokoukseen alueen ydintiimin 

toimijoilta. Heli Veripää kertoi nuorille tehtävästä kyselystä keväällä 2022. 
➢ Korialle suunnitellaan robotiikkakerhoa, Marja-Leena Heimonen Korian 

Eläkkeensaajat Ry:stä selvittää eri yhdistyksiltä mahdollisuuksia osallistua 

toimintaan etsimällä ohjaajia. Välineet ovat tallessa Puljulla . 
➢ Hämeenkylän lintutornin pitkospuut on tarkoitus uusia, asia pyritään 

viemään eteenpäin kevään ja kesän aikana 2022 
➢ On tehty aloite koirapuiston perustamisesta Korialle, asiaa selvitetään ja 

asiaan palataan tulevissa kokouksissa. 

4. Seuraava kokous päätettiin pitää teams-kokouksena 9.3.2022 klo 18:00 

alkaen, pj lähettää kutsun.  

 

Kirsi Hämäläinen pj ja Timo Tanskanen siht 


