
Elimäki-Koria aluetoimikunnan muistio 18.4.2022     

Kokous 3, klo 18.00-20.00.   

Kokoonnuimme pääsiäismaanantaina klo 18 Puljulle.  

Läsnä  

Timo Tanskanen, Reino Parkko, Kirsi Hämäläinen pj 

Varajäsenet poissaolevien sijalla: Timo Jansson, Kirsti Tanskanen ja Sanni Partio.     

1. Korian portaiden hankesuunnitelma ja rahoitus 
Hyväksyttiin hankesuunnitelma ja rahoituspyyntö 4000 €. Liite. Sisältää projektisuunnitelman. Tutkitaan 

kaupungin alueen suunnitelma, todettiin että wc olisi rannassa tarpeen.   

2.  Ajankohtaista koirapuistoista, luontokohteista ja kevyen liikenteen väylästä (yhteyshenkilö) 
Koirapuistot tulevat käsittelyyn yhteisessä ’pajassa’ (Kirsti T), Korialle koirapuisto olisi yhteisöllinen paikka, 

pyritään yhteisiin käytäntöihin kaupungin eri osien koirapuistohankkeissa . Luonnon monimuotoisuusilta 2 

oli mielenkiintoinen (KT, TT) , miten voisi hyödyntää lahopuita, tehdä hyönteishotelleja, kevyen liikenteen 

väylä Elimäelle ( Reino Parkko)  – Elokuussa hanke etenee  kokoukseen Kylien ryhmään  (Timo Jansson ).  

3. Kaupungin asioita: Kohenna Kouvolaa aloitteet, ikäihmisten tarpeet, koulutus, 

kehittämisryhmät (liite aloitteet ja aikataulutus) 
Ulkoliikuntavälineitä taajamiin, Myllykoskentien pyöräily turvatonta, postilaatikkopyöräily ja kartat 

laajemmin tietoon, viestintä ja ideointi olisi asukkaille hyvä, mutta aluetoimikunta ei pysty ryhtymään 

pyöräilyväyliä parantamaan Metsäkulma- Takamaan tai Myllykosken suuntaan.  

- viestintää pyöräilyreiteistä tänä vuonna 

- tehdään parannusehdotus Sopen osalta kolmen vuoden aikana, lasten koulumatka turvallisuuden 

vuoksi. Nopeusrajoitus 50- alueelle ELY-keskukselta hymynaama, elokuulle (Sanni) 

- Lintutornihanke - kesän aikana (Ilkka) 

- pyöräilytapahtumat alueittain osoittaisivat yhteenkuuluvuutta  

- Napan lammen kunnostaminen, vessaa tarvitsisi  

- ei kannata aluetoimikunnan ottaa terveyskeskusta tai uimahalliasiaa käsiteltäviksi 

- bussilinjoja voisi uudistaa niin että ne ulottuvat Ratamoon, IDEA 

Asetetaan uimapaikat talven 2022-2023 toimintasuunnitelmaan yhteistyökumppaneiden löytämistä varten, 

myös kaupungin tuen linjaus voisi olla yhtenäistä (esim. veden tutkimus, tms.)    

- soutukilpailu kesä 2023 Korian niputusranta    

- Harrastetapahtuma Monnarilla 10.5   - KORIAN PÄÄN ALUETOIMIKUNTA HUOM! 

4.  Mitä on aluekehittämisraha, miten hankerahoitusta haetaan? 
Tahdotaan yhteisiä monimuotoisuuteen liittyviä hankkeita tänä vuonna, voisiko olla niittyhanke?  

5.  Puljulla tulleita ideoita  
Aloite palvelutaksista Kouvolan keskustaan päin (Timo J) 

6. Osallistavan hankkeen kuvaus   

Katsottiin kuva 

Niittyalue Pioneeripuistoon aluekehittämisrahasta, näkyvyyttä perhosniityille.   



Asukkaille ideailta niityistä ja luonnon monimuotoisuudesta tänä keväänä/kesänä Koria ja Elimäki (Kirsi)  

Selvitetään frisbeegolf/Janne Wall ja viheralueet suunnitelmat. (Sanni) 

7. Vuosikello   

Tehdään muistiinpanoista (Kirsi)  

8. Kyläasiat, Älykkäät kylät viestintä 
Kylien neuvottelukunta - kutsuttaisiin aluetoimikuntia toistensa luo kylään, kutsutaan Jaala tänne 

Pestoomarkkinoille 3.9. la tutustumaan, ja sitten järjestetään yhteinen keskustelutilanne syksyllä. 

Neuvottelukuntien neuvottelussa oli noin 30 edustajaa maaseudulta ja aluetoimikunnista.  

Viestintäsuunitelma, Sanni esitteli. Aluetmk whatsapp ryhmän, joka hyväksyttiin. Instagram -tili tuo 

mukanaan tehtäviä panna päivityksiä, jaettiin vastuutehtävien mukaan mietittäväksi mitä siitä tiedottaisi ja 

milloin. (toukokuun kokoukseen) suunnitelma Instagram -vuoroista.  

Robotiikkakerho Sanni ilmoittaisi, että etsitään vetäjiä kerhoille  

Viestintäkoulutus, 5.5. viestintävastaava, pj., vpj.  

 

Kokous päättyi 20.00  

Kirsi  


