
Elimäki-Koria aluetoimikunnan kokousmuistio 26.9.2022 

 

AIKA:  26.9.2022 klo 18:00 

PAIKKA:  Korian kirkko 

PAIKALLA: Kirsi HÄMALÄINEN, puheenjohtaja 

Reino Parkko (teams), jäsen 

Markku Hämäläinen, jäsen 

Tiina Kaksonen (teams) , jäsen 

Timo Jansson, jäsen 

Timo Tanskanen, jäsen 

Kirsti Tanskanen (Ilkka Tirkkosen tilalla) 

Sanni Partio (Anneli Outisen tilalla 
      

1. Puheenjohtaja avasi kokouksen 26.9.2022 kello 18.00 

 

2. Esityslistalla olevien asioiden läpikäyminen 

 

1. Luonnon monimuotoisuushanke 

• Hankesuunnitelma tehtävä syksyllä 2022 ja hankeraha käytettävä vuoden 

2022 loppuun mennessä. 

• Luonnonniitty päätettiin tehdä kuntoportaiden viereen ja Korian Ponnen 

(alueen omistaja) kannan asiaan kysyy Timo Tanskanen 

• Rahoituksen selvittää puheenjohtaja Kirsi Hämäläinen. 

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

 

 

2. Projektikalenteri ja sen tilanne 

• Loviisantien kevyen liikenteen väylä (jalkakäytävä) on kaupungin teknisen 
lautakunnan käsittelyssä 

• Hämeentien lintutornille olevien pitkospuiden kunnostuksen tilannetta on 
selvitellyt Ilkka Tirkkonen. Ilkka sopinut tapaamisen maanomistajan 
kanssa. Hanke otetaan vuoden 2023 projektikalenteriin. 

• Sopen liikenteen nopeusnäyttö on teknisen lautakunnan käsittelyssä. asia 
selvinnee 2023 aikana. 

• Pyöräilyreittikartan tilannetta seurataan ja sen kehitystyötä jatkanee 
Kouvolan kaupunki 

• Selvitetään mahdollisuutta saada kirkkoveneillä tapahtuva 
soututapahtuma Korialle Kallioniemen rantaan kesällä 2023. Asiaan 
palataan seuraavissa kokouksissa. 

• Parannetaan ”Elimäen järven” rantaan kanavan penkereelle tehtävän 
polun kunnostusta. Reino Parkko ja Markku Hämäläinen tekevät maaston 
tiedustelun selvittääkseen asian vaatimat toimenpiteet. 

• Selvitetään palvelulinjan saamista Ratamon terveysasemalle Elimäen 
kyliltä. Asiaa selvittää Kirsi Hämäläinen. 



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

• Selvitetään frisbeegofradan saamista Korialle. Timo Tanskanen selvittää 
asiaa Kallioniemen tanssilavan suunnasta yhteistoiminnassa Korian 
Ponnen kanssa (kiinnostunut asiasta) ja selvitetään mahdollisuutta tehdä 
se Pioneeripuistoon (Tiina Kaksonen selvittää). 

• Selvitetään mahdollisuutta kehittää ja järjestää tilaa nuorille mopoilijoille 
ja moottoripyöräilijöille Korialla. Timo Tanskanen ja Sanni Partio 
selvittelevät asiaa. 

• Heijastinpäivä on 4.11.2022 klo 18:00 – 20:00 Elimäellä. Elimäki – Korian 
aluetoimikunta osallistuu tapahtumaan. Teltta pyritään hankkimaan Ilkka 
Tirkkoselta ja halukkaat voivat ilmoittautua Kirsi Hämäläiselle. 

• Esitettiin, että hankitaan huomioliivit aluetoimikunnan jäsenille. Hanketta 
vie eteenpäin Timo Jansson. Liivin selkämykseen nimi ” Elimäki – Koria 
aluetoiminta” ja eteen tila nimitaskulle. 

• Sanni Partio on tehnyt esittelyvideon aluetoimikunnasta. Se hyväksyttiin 
yksimielisesti ja kehuin laitettavaksi Kouvolan kaupungin sivuille sekä 
facebookiin. 

• Heli Veripää Kouvolan kaupungilta on päivittänyt Elimäki – Koria 
aluetoimikunnan sivut kaupungin sivuille. 

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

• Lisätään vuosikellokalenteriin Kallioniemen rantaa kehittävään 

hankkeeseen pukukoppi ja WC. 

• Lisäksi mietittiin hanketta, jossa Kallioniemen rantaan tehtäisiin puusta 
kehykset henkilövalokuvan ottoon. Kehyksessä lukisi ”Koria” ja 
taustakuvana olisivat Korian sillat. 

 
 

3. Robotiikkakerhon toimintaa Korialle on selvitetty. Ohjaajaa ei ole löytynyt. Ohjaajaa 
etsitään edelleen aktiivisesti. 

 

4. Muut esille tulevat asiat 

Muita esille tulevia asioita ei ollut. 
 

5. Seuraava kokous pidetään Korialla 12.10.2022 klo 18:00 alkaen. Puheenjohtaja 
kutsuu kokouksen koolle. 
 

6. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:55 

 

 

Muistion laati  

Timo Tanskanen, jäsen 

 

 



 


