Muistio Elimäki-Koria aluetoimikunnan kokouksesta 1/2022
Paikkana Kylätalo Pulju ke 26.1. 2022 klo 18-19.30

Läsnä Hämäläinen Markku, Parkko Reino, Tirkkonen Ilkka, Jansson Timo (Armida Hälikän tilalla) Partio
Sanni (Tiina Kaksosen tilalla ), poissa Hälikkä, Kaksonen, Outinen Anneli ja Tanskanen Timo ja Kirsti

1. Esittäytyminen
Ryhmä esittäytyi, ja todettiin että jatketaan tutustumista ensi kokouksessa Korialla. On hyvä kun on
mielenkiintoa järjestöjen yhteistoimintaan, kylien elävöittämiseen, perheiden ja nuorten asioihin,
ja huolta siitä että palvelut vähenevät ja alueen vetovoima uhkaa hiipua.

2. Aluetoimikunnan tehtävät
Käytiin läpi aluetoimikunnan tehtävät.
3. Yhteisötilat, Puljun kylätalon säännöt , mukana Helena
Kuultiin Hannele Nupposelta kylätalon pelastamisen vaiheet ja se, miten Pulju on nyt esimerkki
yhteisten pelisääntöjen luomisesta.

4. Teams ohje ja kylien yhteyshenkilö
Pj kertoi Team kokouksien ohjeet kaupungin taholta, ja puhuttiin kylien yhdyshenkilöstä.
Myöhemmin Timo Jansson Teuroisista ilmoittautui tehtävään.

5. Ajankohtaisia asioita
-

-

keväällä yhdistysten esittäytyminen Eläkeliiton tapahtumassa Puljulla 2.4. Mukana ja esillä voisi
myös olla uusi aluetoimikunta ( teltta, esitteitä, idealaatikko, päivystäjät, ) Reino Parkko
yhdyshenkilö
myös Korialle on toivottu yhdistysten ja toimijoiden tempausta Nuorisoseuratalolle,
päivämäärää mietitään, Marja-Leena Heimonen Eläkkeensaajista on yhteyshenkilö
tiedetään että aluekeskusten lasten ja nuorten toiminnan kannalta on suunniteltu toukokuulle
tapahtumia Korialle (Monnari ) ja Elimäelle. Ehkä 10. ja 17.5. Yhteys Sinikka Kytömäki.

Sovitellaan näiden tapahtumien aikatauluja ja ollaan paikalla! Korialla oli hyvää pöhinää
asuntomessujen aikaan, nyt olisi sopiva aika taas kokoontua.
6. Tulossa oleva luonnon monimuotoisuus- työpaja teams 10.2 17.30
Luonnon monimuotoisuus -työpajasta on tullut Heli Veripään kautta teams kutsu, siihen on hyvä
osallistua. Asia voisi poikia mm Mustilan suunnalla jotain tänä vuonna ( mehiläiset).

7. Vireillä ja kesken olevia hankkeita
Korian kuntoportaat, tiedusteltu mutta ei lupausta vielä ammattikoululta isojen elementtien
nikkarointiin ja keväällä kirvesmies + tolppamittaus ensimmäisenä. Tarkoitus on saada portaat
valmiiksi kesäkuussa. yhteyshenkilö: Kirsi ja portaiden rakennusryhmä (mukana Korian Ponsi)
Robotiikka kerho , tarvikkeet olemassa, jos löytyisi aikuinen vetäjä koululaisryhmälle.
Pitkospuut Hämeenkylässä lintutornille Kymijoen rantaan, hanke viritetty
Lausuntoja puistoalueiden kehittämisestä ja liikuntavälineistä niihin, Ilkka esitteli, Kirsi laittaa
Facebook ryhmän sivulle lisää.. Puhuttiin myös Korian liikuntatarpeista.

8. Vastuut eri tehtävissä
Kokouksen jälkeen Anneli Outinen ilmoittautui LAPE aluetoimintaan mukaan ryhmän edustajaksi
ja Sanna Partio viestintävastaavaksi. Timo Jansson ilmoitettiin kylien yhdyshenkilöksi.
Kuten näette myös sihteerin tehtävä on tarjolla!

9. Seuraava kokous
Korian kirkolla, keittiösiiven päästä sisään Alakoulutien 23. Seuraavassa kokouksessa Korialla ke
16.2 klo 18 tehdään toimintasuunnitelmaa.

Kirsi Hämäläinen

