
Elimäki Koria aluetoimikunnan kokousmuistio 12.10.2022 
 

AIKA:  12.10.2022 18:30 MONNARILLA    

PAIKKA:  Koria 

PAIKALLA: Kirsi HÄMALÄINEN, puheenjohtaja 

Ilkka Tirkkonen jäsen    

Reino Parkko , varapj  este 

este Markku Hämäläinen, jäsen 

Tiina Kaksonen , jäsen 

Timo Jansson, jäsen läsnä 

Timo Tanskanen, jäsen este 

Anneli  Outinen  jäsen  

Kirsti Tanskanen varajäsen  este 

este Sanni Partio (Markku Hämäläisen  tilalla) 

      

1. Puheenjohtaja avasi kokouksen  

 

2. Esityslistalla olevien asioiden läpikäyminen 

 

1. Luonnon monimuotoisuushanke 

• Hankesuunnitelma tehtävä syksyllä 2022 ja hankeraha käytettävä vuoden 

2022 loppuun mennessä. 

• Hankesuunnitelma tehdään heti kun omistajan kanta ja rahoitus on selvillä. 

Korian ponnen ylämäkeen niittyalueen teko, Kirsi kysyy. 

 

2. Projektikalenteri ja sen tilanne 

Kalenteri -liite  

• Hämeentien lintutornille olevien pitkospuiden kunnostuksen tilanne: kunta 
ottaa maapalan nimellisellä vuokralla hoitoonsa.  Hanke otetaan vuoden 
2023 projektikalenteriin. Hämeenkylän lintutornin kulkureitti. Rahoitus 
JEV kaupungin ulkoilukohde. 

• Parannetaan ”Elimäen järven” rantaan kanavan penkereelle tehtävän 
polun kunnostusta. Reino Parkko ja Markku Hämäläinen  

• Selvitetään palvelulinjan saamista Ratamon terveysasemalle Elimäen 
kyliltä. Asiaa selvittää Kirsi Hämäläinen. 
Uutisoitu Terveysasemaa Elimäelle ,jos tilat ’vastaanotolle’  ja 
henkilöstölle kylältä löytyvät,  Ilkka seuraa 

• Selvitetään koirapuiston saamista Korialle. Sanni Partio on selvittänyt 
rahoitusta Kouvolan kaupungilta ja sitä ei nyt ole. Selvitystyötä jatketaan. 

• Selvitetään frisbeegolfradan saamista Korialle. Nyt selvitetään 
mahdollisuutta tehdä se Pioneeripuistoon (Tiina Kaksonen selvittää). 
 

Pioneeripuistoon saisi hyvän radan, muutama erikoisuuskin, joka vetäisi 
radalle. Selvitettävä keiden kanssa hanketta voisi suunnitella ja mikä 
näistä Korian hankkeista priorisoidaan.    
 Tiina, nuoret mukaan, Anneli  yhteys Samiin ja Teemuun valmisteluissa 



 

• Nuorille mopoilijoille ja moottoripyöräilijöille Korialla. Timo Tanskanen ja 
Sanni Partio selvittelevät asiaa. 
Elimäellä rassauskerho on osa koulun teknisen työn valinnaisia kursseja 
9 luokalle.  

• Heijastinpäivä on 4.11.2022 klo 18:00 – 20:00 Elimäellä. Elimäki – Korian 
aluetoimikunta osallistuu tapahtumaan. Ketkä  mukaan?  
Ilkka    Olikos Tanskaset mukana? 

• Huomioliivit aluetoimikunnan jäsenille. Hanketta vie eteenpäin Timo 
Jansson. Liivin selkämykseen nimi ” Elimäki – Koria aluetoiminta” ja 
eteen tila nimitaskulle. TIMOLLA valkoinen malli, johon tunnus ja nimi 
Tarvitaan nimi ja koko  xl- m- s tänä vuonna ja meidän rahoista. Tiina 
kysyy fontteja ’Visit Kouvolasta’.                            

 

• Esitettiin, että Kouvolan kaupungin kaupunkipolkupyörien sekä 
mahdollisesti myös sähköpotkulautojen parkki levitettäisiin Korian alueelle 
(Korian portti ja Napan ABC) Asiaa selvittää Tiina Kaksonen. Kaakau , 
kaupungin sivuilla. Tiina kokeilee yhteyksiä. 
 

 

3. Muut esille tulevat asiat 

aluetoimikuntien yhteiset pikkujoulut? Olisi hyödyllistä oppia tuntemaan toisia. 
Joulukuun ensimmäistä perjantaita ehdotettu. 
 

4. Seuraava kokous  
Pidetään 16.11 Elimäki Puljulla klo 18:00 alkaen. Puheenjohtaja kutsuu kokouksen 
koolle. 
 

5. Puheenjohtaja päätti kokouksen 19.00 

 

 

Muistion laati  

Kirsi Hämäläinen   

 

 


