
 

 

Elimäki-Koria aluetoimikunnan kokousmuistio 23. 5.2022   
Paikka: Teams 

Läsnä: Kirsi Hämäläinen (puheenjohtaja), Anneli Outinen (jäsen), Armida Hälikkä (jäsen), Timo Tanskanen 

(jäsen), Timo Jansson (varajäsen, kokouksessa jäsen) ja Kirsti Tanskanen (varajäsen, kokouksessa jäsen) 

Poissa: Tiina K, Markku H, Ilkka T   > varajäsenet Sanni, Kirsti ja Jansson varsinaisia kokouksessa  

Käsitellyt asiat: 

Ajankohtaista  
➢ Kuntoportaat ovat alkaneet rakentua rungon pystyttämisellä. Talkoita ollut 20.5. ja 22.5.2022, 

seuraavat talkoot ovat 26.5. ja 29.5.2022 klo 12:00 alkaen. Sitten jatkettaneen 3.6. ja 6.6.2022 

➢ Helamarkkinat Korialla 26.5.2022, mukaan ovat lupautuneet ainakin Anneli Outinen, Sanni Partio ja 

Kirsi Hämäläinen kello 09:00 – 11:00 väliseksi ajaksi. Timo Ja Kirsti Tanskanen noutavat materiaalin 

kouvolan kaupungin talolta ke 25.5.2022. 

➢ Kukkaniittyilta pidetään maanantaina 30.5.2022 klo 18:00 alkaen Korialla osoitteessa Alakouluntie 

23. Niityn perustamisesta tulee kertomaan kaupungin puutarhuri Arvo Lehto. 

Kukkaniityhankkeeseen anotaan Kouvolan kaupungilta hankerahaa 760,00 euroa, rahalla hankitaan 

kuorma multaa ja kuorma soraa erikseen sovittavaan paikkaan toimitettuna ja hankkeeseen 

osallistuville jaettavaksi sekä kukkaniitylle tulevat kukan siemenet.  

 Vuosikello        
➢ katsottiin ja täydennettiin vuosikellon asioita, aikatauluja sekä tekemisen järjestystä  

Talous               
➢ Anotaan kehittämisrahaa kukkaniitty hankkeeseen 760,00 euroa 

➢ Päätettiin, että Korian kuntoportaiden kirvesmieheksi palkataan Timo Jansson ja hänen palkkionsa 

on 1 500,00 euroa. Palkkio maksetaan hankkeen budjetista. 

➢ Muita kuntoportaiden rakentamisesta tehtyjä kuluja maksetaan hankkeen budjetista laskuja 

vastaan, tarvittaessa hankinnoista päättää kuntoportaiden työryhmä. 

➢ Helamarkkinoiden paikkamaksu 20,00 euroa kuuluu aluetoimikunnan maksettavaksi                           

Tulevaa               
➢ Koirapuiston perustamista Korialle viedään eteenpäin vuosikellon mukaisella aikataululla yhdessä 

Kouvolan kaupungin kanssa. 

➢ Viestintäkoulutukseen ovat osallistuneet Kirsi Hämäläinen ja Sanni Partio? 

➢ Aluetoimikunnalle on perustettu oma Watsappryhmä. 

➢ Yhteisötiloista ei ollut uutta kerrottavaa.  

Palkkiot              
➢ Kaikilta verokortti ja pankkiyhteystieto Kouvolan kaupungille kokouspalkkioiden sekä tieto 

matkakuluista niiden korvaamista varten. 

Seuraava tapaaminen  
➢ Päätettiin pitää seuraava kokous 28.6.2022 klo 18:00 Kallioniemen rannassa. Asioina muun muassa: 

✓ Osallistuminen Kouvolan Kalamiesten tapahtumiin Kymijoella 16.7.2022 ja 6.8.2022 



✓ Pidetään kuntoportaiden avajaistilaisuus 6.8.2022 

✓ Avataan kuntoportaiden nimestä kilpailu, paras esitys palkitaan 

✓ Harkitaan ja tutkitaan ”lukkoaidan” tekemistä kuntoportaiden yhteyteen, aitaan 

voisivat kaikki halukkaat hääparit käydä laittamassa lukkonsa. 

    


