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Elimäki- Koria aluetoimikunnan kokousmuistio    
1.syyskuuta 2022  klo 18   Vanhamaantie 15     

  

Läsnäolijat:  

Kirsi Hämäläinen puheenjohtaja 

Reino Parkko    

Tiina Kaksonen (teams)    

Timo Jansson (vars.  Armidan tilalla) 

Anneli Outinen ((teams))    

Timo Tanskanen 

Ilkka Tirkkonen varapuheenjohtaja 

Kirsti Tanskanen   (varsinaisena jäsenenä M Hämäläisen tilalla) 

Sanni Partio (varajäsenenä) (teams) 

 

  

1. Puheenjohtaja avasi kokouksen 1.9. 2022 kello 18.00 

 

2. Esityslistalla olevien asioiden läpikäyminen 

 

a. Porrastalkoiden kiitokset ja Pestoomarkkinat Elimäellä 

Puheenjohtaja kiitti talkoolaisia ja erityisesti Timo T ja Timo J  :a jotka väsymättä veivät 

tänä vuonna portaiden teon maaliin. Tehtävä vei edellisen ja nykyisen 

aluetoimikunnan ajasta ja budjetista valtaosan. Juha Saaren, joka valvoi hanketta, 

arvion mukaan tehtävä oli tuhannen työtunnin hanke. Portaat on tarkastettu ja 

todettu käyttö kuntoisiksi.  

Pestoomarkkinoille paikka 34, Taksvärkki ravintolaa vastapäätä, päivystys 8-10 Kirsi ja 

Ilkka, 10-12  Timo J ja Reino, 12-14 Tanskaset ( jo estettä, Kirsi ja Ilkka hoitavat loput 

ja korjaamiset) Kysytään ideoita ja myös havaintoja vaaroista ja parannuskohteita.  

Tanskaset ja Kirsi hoitavat kaupungin materiaalit sinne.   

 

b. Vuosikalenteri ja hankkeiden tila 

Syksylle aiottu lintutornin kulkuväylän parannus Hämeenkylässä: Ilkka vie eteenpäin, 

konkretia ensi vuonna kyläläisten ja metsästysseuran kanssa . 

Kevyen liikenteen väylä Elimäellä SEO:lle  on käsittelyn osalta kesken, pj kysyy Heli 

Veripäältä missä vaiheessa ollaan. 

Frisbeerata toivottu, kaupungilla ei niihin varoja enää tänä vuonna, ensi vuonna voisi 

olla hanke jota aluetoimikunta vie kohti toteutusta (Koria / Elimäki?) 
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Koirapuistot  tonttikysymyksen vuoksi kesken, Pioneeripuiston ja Ala-asteen viereistä 

kenttää voisimme kysyä (pj> Heli ) 

nopeusnäyttö Soppeen, tiedusteltu, ei saatu, ensi vuonna mahdollinen (Sanni) 

Niityt – Korialla voisi vielä kylvää ensi vuotta varten  (Pj ja Sanni ) 

Uimarannat  - ensi vuona   Uimaan oppiminen Elimäellä, keskusteluun 

Porrastapahtuma Aluetoimikunnan järjestämänä Korialle kevät 2023, opastettua 

liikuntaa ja perheille ohjelmaa, mm Kääk  otus.  

Idea pengerpolusta Elimäen ’järven’ rannalle, kysellään ja edistetään 

Pestoomarkkinoilla. 

Puucee Korian niputusrantaan, idea Timo&Timo. Katsotaan toteuttamisen 

mahdollisuutta kesä 2023. 

Kasvulaatikot vanhusten asumisyksiköiden pihaan kesä 2023. 

 

c. Puheenjohtajien kokouksen terveiset kertoi Ilkka, paljon asiaa. Aluetoimikunnat 

tukahtuvat runsaisiin tehtäviin (kyselyt, viikot, eri rahoitukset) . Selvitetään (PJ) mitkä 

kaikki asiat kuluttavat aluetoimikuntien  määrärahaa. 

 

d. Mopoparkki- hanke – saatiin terveiset Jaalasta ja Korian osalta ollaan 

kiinnostuneita yhteisestä suunnittelusta asian mahdollisuuksien kartoittamiseksi. 

Otetaan yhteyttä moottoripyöräkerhoihin  Gospel riders (Kirsi  )  Korian 

matkamoottoripyöräilijät ry (Timo). etenee 7.9 teams  kokouksella  / Pj 

 

e. Talousarvion seuranta   Kulunut ainakin 6100 euroa, jäljellä vajaat 1200 euroa.  

Portaiden materiaalikulut kuluttivat kohtuuttomasti asukkaiden määrärahaa, Ilkka vie 

asiaa vielä eteenpäin .  

 

f. Kestävän kehityksen viikko Kymenlaaksossa 26.9.-2.10.2022 . Merkittiin tiedoksi. 

Puljulla ohjelmaa.  

 

g. Minuutin klippi Aluetoimikunnan työstä – Sanni tekee ja kiitos siitä! Katsotaan ensi 

kokouksessa. Kylien turvallisuus oli puheena. Puljulla on vanhusten pisteessä to 29.9 

klo 10 puhetta turvallisuudesta.  otetaan myös epäkohtia ja vaaraa aiheuttavia asioita 

esille, aluetoimikunta voi niiden puolesta puhua. 

 

 

h. Asiakirjapohja muistioita varten – kiitos Sanni 

 

i. Jouluna yksin olevat – voisiko aluetoimikunta saattaa yhteen järjestöjä ja toimijoita? 

Jäi mietintään.  
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j. Hiivurin kaavamuutos lausuntokierroksella ja on nähtävänä. sähköisesti: 

Yleissuunnitelma on julkisesti nähtävillä 31.8.-30.9.2022 Kouvolan 

kaupungintalon infopisteessä aukioloaikoina osoitteessa Torikatu 10, 45100 

Kouvola, sekä hankkeen verkkosivuilla osoitteessa: 

www.kouvola.fi/korianyleissuunnitelma 

 

3. Muut esille tulevat asiat      ideointi vilkkaana, keskustelua teamsin kautta mukana olleiden kanssa 

 

4. Seuraava kokous on 26.9.2022 klo 18 Korialla, mikä olisi paikka? 

 

5. Puheenjohtaja päätti kokouksen    kello 19.30 

 

 

Muistion laati  

Kirsi Hämäläinen  

 

 

 

 

 


