
KALISA eli Kallioniemen saneeraus - projekti 

 

Hanke- ja toimintavuosi päätöksessä 

30.12.2005 
KALISA ja KALISA II - hankeet on töiden osalta suoritettu ja hankkeet päätetty toiminnallisen 

talvitapahtuman ilotulitukseen, loppuun jäi vain sankka ja haikea usva. 

Kirjalliset työt on vielä aktiiveilla edessä. KALISA - hankkeet toivottavat kaikille hyvää tulevaa 

vuotta. Muistakaa, jotta kesä on jo kohta ja entistä ehommalla sekä suositulla lavalla tanssitaan 

useina iltoina viikossa. TERVETULOA VIIHTYMÄÄN SUOSITTUJEN ORKETEREIDEN JA 

HUIPPU SOLISTIEN PARIIN. .. lisää aiheesta. 

29.12.2005 
Lemmenpolun pohjatyöt saatiin viime hetkillä kuntoon ja päälle vielä haketta. Perjantaina vielä 

innokkaat talkoolaiset korjaavat lavalta tulevan rapun kohdilleen. Kaiken pitäisi olla valmista 

vuodenvaihteen valmistavaan juhlaan, jonka järjestelyistä huvitoimikunta promottorinsa johdolla 

vastaa. 

Lavan sisäpihalle on saatu runsaasti uutta parkkitilaa sekä lukuisten istutusten tuomaa viihtyisyyttä. 

Lisäksi valaistusjärjestelyt, joissa ilmakaapelit vaihdettiin maavetoihin tuo selkeyttä 

pihajärjestelyihin. Ulkoparkin pahasti keskellä pysäköintialuetta olevista tolpista osa poistettiin ja 

uusia asennettin parkkialueen reunoille. 

Tuleva kevättä ja kesää on hyvä rauhassa odotella. Kiitos lukuisille talkoisiin aikaansa uhranneille 

ja mukana toimineille urakoitsijoille. Kesät eivät ole veljiä keskenään, vakiintunut toiminta jatkuu 

huilin jälkeen. 
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Ilmoitus ES 

15.12.2005 KALISA II -hankepäivä 
Lemmen- ja rantapolun MEGA - avajaiset     PE 30.12.2005 klo. 18:00 Kallioniemen rannassa. 

Parkkipaikalta lähtö tutustumiskävelylle uuteen polkuun iltavalaistuksessa.  

Illan päättää ilotulitus 19:00. Hanke tarjoaa grillistä makkaraa ja kuumaa mehua.  

T E R V E T U L O A ja hyvää tulevaa vuotta 

HUOM ! Muista pukeutua lämpimästi 

30.11.2005 
Pihan pohjatyöt ehtivät valmistua Antti Ellillän ja urakoitsija Jorma Puhakan toimesta jo aiemmin. 

Lopulta Lemmikkäisen porukka suoritti tilatut asfaltointityöt. 

Talkoolaiset istuttivat Timo Tanskasen ja Jari Käen johdolla satamäärin uusia istutuksia pihamaalle 

sekä lemmenpolun raittia linjaamaan. 

 

09.09.2005 KALISA I - HANKETANSSIT 
Kallioniemen lavakauden viime viikkoiset päättäjäiset saivat seuraa KALISA I - hankkeen 

tutustumisillasta kaikelle kansalle.  

Hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja Teuvo Mäntylä kertoi hankkeen alkuvaiheista ja tavotteista, 

jonka jälkeen seuran puheenjohtaja Kyösti Jääskeläinen valoitti tulevaa ja toivotti tanssikansan 

viihtymään Kaija Laakson & Olavi Simolan yhtyeen tahdeissa.  
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Hankeen tarjoamat kahvit ja grilliherkut tekivät hieman koleassa säässä kauppansa 

KALLIONIEMEN JOKIMAISEMASSA  

KALISA II - hanke toteuttaa vielä tänä syksynä pihamaalle uuden asfaltin sekä viheristutuksia. 

Lemmenpolku valmistuu valaistuna Kymijoen rantaan. Terassille on lisäksi suunniteltu osittainen 

valokate "aurinkosuojaksi". 

22.05.2005 
Ennen tanssikauden alkua uusi tanssilattia valmistui sekä esiintyjien korokkeen uusi muoto, terassin 

kaide on saanut uudet ristikot ja rannan raivaustalkoon ovat läpi talven sujuneet. Näkymä lavalta on 

huikaisevan "jokinen". 

Parkkipaikkaa on sekä aidatun alueen sisältä että ulkoa laajennettu. Lisäksi vanhat kuuset ja 

paperinkeräyslava ovat löytäneet uudet paikat. Säleaitaa on jatkettu. Työt jatkuvat... 

Kalisa II talvitapahtuma 27.2.2005 

Kalisa II -projektin toiminnalliseen osuuteen kuuluvaa Talvitapahtumaa vietettiin Kallioniemessä 

sunnuntai-iltapäivällä 27.2.2005. Monella tapahtuman osallistujalla oli takanaan aurinkoinen 

hiihtopäivä Elimäen laturetkellä. 

Talvitapahtuman musiikista vastasi dj Pahkala. Tarjolla oli hernerokkaa, nuotiomakkaraa ja 

lämmintä mehua.  

Kallioniemen isot pulkkamäet olivat erinomaisessa kunnossa. Perheen pienimmille oli tehty 

liukumäki Kallioniemen parkkipaikalle. Ohjelmassa oli myös potkukelkkakisa. 

  

10.01.2005 
Ulkovarasto ehti viime vuoden puolella valmistua ja rannan "lemmenpolkua" on talven aikana 

talkooilla raivattu, jokinäkymä on huikaiseva.  

Seuraavat talkoot Kallioniemessä la 19.2. alkaen klo. 9:00, ota lämmintä päälle ja sahat & vesurit 

mukaan.  

KALISA2 (maisemointityö) on käynnistynyt ja julkisivun vanhat kuuset on kaadettu sekä 

sisäparkkipaikkaa raivattu. Työt jatkuvat. Kevättä kohti pihamaa tulisi olla julkisivun osalta 

kunnossa. 
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Ulkovarasto tulossa 

29.09.2004 
KALISA - hanke on edistynyt tanssien tauottua. Terassin kaide on saamassa uutta säleikköä 

kaunistamaan ja turvaamaan pudotuksilta, samoin uusi ulkovarasto on harjassa. 

Lemmenpolun harvennukset käynissä, samoin KALISA2 - hankehaku pihan maisemointiin. 

25.08.2004 
Ulkoterassin baaripiste on valmistunut elokuun alkuun. Ensimmäinen maksatushakemus lähdössä 

TE-keskukseen talkootyöniputuksella. 

16.06.2004 
Terassin kansi ja kaide valmiina Juhannuksen viettäjiä varten. Sisätiloissa loosit ja pöydät ovat 

melkein valmiita.  

09.06.2004 
Hanke on edennyt ja terassi avataan virallisesti tulevana perjantaina. Portaat ja kaiteet vielä 

vaiheessa. Kalusteosatoimitus on saapunut, samoin tarjoilupisteen jäähdytin, piste vielä lautoina. 

Etupiha saanut uudet SAKU-pirttikalustot oluen ja makkaran ystäville. 

01.06.2004 
Projektiryhmä kokoontui suunnittelu- ja seurantapalaveriin maanantai-iltana, totesi tehdyt työt sekä 

tilasi kesäkalusteita. Toiveissa on, jotta työt niemessä edistyvät ja jo tulevana perjantaina terassi on 

osin käytössä ilmojen lämmetessä. 

Uutta maisemointi- ja pihasuunnitelmahanketta samalla kartoitettiin. 

24.05.2004 
Projekti on edennyt ja terassin kaidetta on viime päivät laitettu.  

17.05.2004 
Työryhmä kävi tutustumassa terassikalusteisiin, joihin huvitoimikunta ottaa tiistain palaverissa 

kantaa. Terassilaudoitus on lähes valmis ja rappujen suunnittelu täydessä käynnissä. 

 

Tyhjä koroke 
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14.05.2004 
Hanke etenee joutuisasti. Ensimmäinen kesän vuokratilaisuus on jo huomenna lauantaina, jolloin 

työt seisovat. Talkooporukka on päässyt jo asentamaan sisätiloihin uutta kalustoa, tanssikansan 

testiin koivu- ja mäntylautaa sekä Kymen kauneiman jokiterassin lattialautaa. 

 Tervetuloa talkoilemaan. 

 

Terassitolpitus 

03.05.2004 
Projektiryhmä kokoontui Kallioniemessä ja totesi töiden olevan hyvällä alulla, terassin tolpitus ja 

runko alkavat hahmottumaan, nousemassa on Kymen ellei koko Suomen näyttävin lavaterassi. 

Sisätiloihin on toimitettu uusia loosseja viihtyvyyden lisäämiseksi. Loosien ja pöytien asennus 

tulevien viikkojen aikana. 

Työt jatkuvat päivittäin, innokkaat talkoomiehet ja -naiset mukaan mahtuu. Ota yhtyes 

huvitoimikuntaan tai poikkea niemeen. 

15.04.2004 
Ohjausryhmä kokoontui ja päätti, työt aloitetaan viikon 17 aikana terassitolppien pystytyksellä. 

Lattiaa varten tilattu pontattua mänty- sekä koivulautaa kesäkauden testiin. 

16.03.204 
KALISA  -  KALLIONIEMEN SANEERAUS - 

Projekti on aloitettu hankesuunitelman laatimisella 30.10.2003 

Hankkeen tarkoituksena on kunnostaa Korian Kallioniemen lavan 

tanssilattia, rakentaa terassi jokimaisemaan ja uusi ulkovarasto, 

remontoida keittiön ja artistien tilat sekä raivata, siistiä ja rakentaa 

rantaan raput "lemmen polulle". 

Toteutusaika 1.1.2004 - 31.12.2005 

Kohderyhmä, ensisijaisesti lavatanssijat, seuran oma käyttö, 

jumpparyhmät, lavaa vuokraavat eläkeläisjärjestöt ja muut 

yhteistyökumppanit sekä esiintyvät artistit solisteineen. 

Hankkeen kustannusarvio 81 378 €. 
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