
Elimäki-Koria aluetoimikunnan kokousmuistio 29.6.2022, Paikka 

Kallioniemi, KORIA 

Läsnä: Kirsi Hämäläinen (puheenjohtaja), Reino Parkko (jäsen), Ilkka Tirkkonen (jäsen), 

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

Tanskanen (varajäsen, kokouksessa jäsen) Anneli Outinen (jäsen, paikalla kohdasta 2 

alkaen) 

Poissa: Tiina Kaksonen (jäsen), Markku Hämäläinen (jäsen), Sanni Partio (varajäsen), 

Armida Hälikkä (jäsen) 

Käsitellyt asiat: 

1. Ajankohtaista  

Todettiin, että Korian kuntoportaiden runkorakenne on tehty ja odottaa Kouvolan 

kaupungin tarkastusta. Timo Jansson hoitaa asian yhdessä valvojan, 

rakennusinsinööri Juha Saaren kanssa. 

Todettiin, että hankerahaa on tähän mennessä käytetty noin 2 500 euroa ja jäljellä 

on noin 1 500 euroa. 

Timo Tanskanen esitteli tulevat kulut: 

✓ Ramirentin työkalukuluja on 345,47 euroa (Timo Tanskanen lähettää laskun 

näistä Kouvolan kaupungille hankerahasta maksettavaksi). 

✓ Tuorentin lasku työkoneen vuokrasta 483,60 euroa välitetty Kirsi 

Hämäläiselle hankerahasta maksettavaksi. Lisäksi Tuorent Oyl:ltä tulossa 

työkonevuokran lasku noin 160,00 euroa. 

LISÄKSI todettiin, että lisäkuluja aiheuttavat seuraavat menot: 

✓ Lisäpuutarve 75 x 200 noin 54 jm, puu tilataan KSO:lta hintaan 13,20 euroa / 

jm, yhteensä 712,80 euroa. Toimitus heinäkuun puoliväliin mennessä. Timo 

Tanskanen hoitaa tilauksen. 

✓ Työkonevuokrat päälirakenteiden rakentamiseksi noin 12 päivää, a hinta / 

päivä noin 50 euroa, yhteensä 600 euroa. 

 

Edellinen aluetoimikunnan puheenjohtaja Ilkka Tirkkonen käytti 

puheenvuoron, jossa hän ihmetteli sitä, että miksi Elimäki – Koria 

aluetoimikunta joutuu osallistumaan aluetoimikunnan määrärahoista 

materiaalikustannuksiin. Alun perin hanketta suunniteltaessa 

aluetoimikunnan toteutettavaksi oli sovittu Kouvolan kaupungin kanssa, että 

materiaalikustannukset kuuluvat Kouvolan kaupungille ja työstä ja siihen 

liittyvistä kustannuksista vastaa aluetoimikunta määrärahoistaan. 

Päätettiin, että asiasta on syytä käydä keskustelu Kouvolan kaupungin 

kanssa. 

 

Päätettiin esittää Kouvolan kaupungille hankkeen hankerahan lisäystä 

3 000 eurolla nykyisestä 4 000 eurosta eli yhteensä 7 000 euroa 

hankkeen jatkamiseksi ja loppuun saattamiseksi. 

 



Aluetoimikunnalle Korian porrashankkeeseen osoitettavat lahjoitukset 

ohjataan Lions Club Elimäki Ratsu avaamalle tilille, 

FI33 5016 1020 1160 33 ja näillä katetaan ylimääräisinä syntyneitä 

konevuokria ja materiaalikuluja. Yhdyshenkilö LC Ratsussa Matti Vironen. 

 

 

2. Osallistuminen Kallioniemen rannassa tapahtuviin tilaisuuksiin. 

Anneli Outinen liittyi kokoukseen. 

1. Kouvolan Kalamiehet ry:n koko perheen kalastustapahtuma 16.7.2022 

Päätettiin, että Elimäki – Koria aluetoimikunta osallistuu edellä mainittuun 

tapahtumaan klo 10:00 – 14:00 siten, että aluetoimikunta esittelee 

toimintaansa osallistujille ja tarjoaa tilaisuudessa kahvia, pullaa (tms) ja 

lapsille mehua. Kouvolan kaupungilta haetaan erilaista rekvisiittaa ja 

materiaalia kaupungin toimintaan liittyen. 

2. Päätettiin, että Elimäki Koria aluetoimikunta osallistuu Kymenlaakson 

Kylät ry:n järjestämään Kymijokipäivän tapahtumaan sekä 

samanaikaisesti järjestettävään Kouvolan Kalamiehet ry:n järjestämään 

koko perheen kalastustapahtumaan. Osallistuminen tarkennetaan 

seuraavassa kokouksessa. 

Päätettiin, että Korian kuntoportaat pyritään avaamaan 6.8.2022 ja sen 

ohjelma tarkentuu seuraavassa kokouksessa. 

 

3. Elimäki - Koria aluetoimikunnan varsinaisen jäsenen valinta 

Puheenjohtaja Kirsi Hämäläinen ilmoitti, että Armida Hälikkä on eronnut 

aluetoimikunnan jäsenyydestä paikkakunnalta muuton takia.  

Armidan tilalle aluetoimikunnan varsinaiseksi jäseneksi esitetään Timo 

Janssonia (nykyinen varajäsen, hänen tilalleen varajäseneksi ei esitetä 

ketään). Esitys oli yksimielinen. 

 

4. Seuraava kokous 
Seuraavan kokouksen ajankohtaa ei päätetty. 

 

 


