
Kuorsalo-Seura    PÖYTÄKIRJA 

Johtokunnan kokous 1/2023 

 

Aika: 29.1.2023 klo 13 

Paikka: Kiilavuori, Uuudenkaupungintie 4 D, Helsinki 

Läsnä: Hanna Saarniaho, puh.joht., Anna Kiilavuori, siht., Tarja Herttuainen, Anne 
Lempinen, Sari Mettinen, Julius Rajasalo, Risto Tarvainen, Johanna Taskinen ja 
etäyhteydellä (Teams) Raimo Korjus 

 

1. Kokouksen avaus 

 Puheenjohtaja avasi kokouksen lounastarjoilun jälkeen klo 14.10. 

2. Johtokunnan järjestäytyminen 

 Yksimielisellä päätöksellä seuran varanpuheenjohtajana jatkaa Raimo 
 Korjus, sihteerinä Anna Kiilavuori ja rahastonhoitajana Risto Tarvainen. 

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastus 

 Pöytäkirja hyväksyttiin ilman muutoksia. 

4. Seuran kevätkokouksessa käsiteltävät sääntömääräiset asiat 

 Käytiin läpi puheenjohtajan laatima vuoden 2022 toimintakertomus ja se 
 hyväksyttiin ilman muutoksia kevätkokoukselle esitettäväksi . 

 Rahastonhoitaja esitteli laatimansa vuoden 2022 tilitiedot ja tilinpäätöksen, 
 jotka hyväksyttiin muutoksitta toimitettavaksi toiminnantarkastajille 
 kevätkokousta varten. 

 Kevätkokoukselle ehdotetaan, että Suomen Kotiseutuliiton vuosikokouksen 
 (8.-10.9.2023 Kotkassa) äänivaltaiseksi edustajaksi valitaan Raimo 
 Korjus, joka ilmoitti olevansa halukas osallistumaan kokoukseen. 

 Muut kevätkokoukselle esitettävät asiat: Keskustellaan johtokunnan  
 suunnitelmista talkootoiminnan kehittämiseksi ja aktivoimiseksi. 

5.  Jäsenkirje 

 Käytiin läpi puheenjohtajan laatima ehdotus jäsenkirjeeksi 1/2023 ja siihen 
 liitetty kesän 2023 tapahtumakalenteri. 

 Jäsenkirjetekstiin lisättiin muutama esimerkki kädentaitoihin liittyvien 
 työpajojen aiheiksi ja tehtiin joitakin sanamuotokorjauksia. 

 Tapahtumakalenteriin tuli seuraavat tarkennukset:  



 Kevätkokous pidetään Haminassa 18.3. klo 12. Puheenjohtaja varaa paikan. 
 Hautausmaan raivaustalkoita ei tänä vuonna tarvita lainkaan.                             
 Hautuumaajuhlan ajankohta jää vielä avoimeksi, koska papiston kesän 
 työvuorot eivät ole vielä tiedossa (vaihtoehdot  la 10.6. tai ma 5.6.)                         
 Taidenäyttelyn avajaiset ovat 10.6.   
 Vanhankylän maisemanhoitotalkoot pidetään 17.6.  
 Kyläkävely Vekka-Itäpuoli on 22.7.    
 Syyskokous on 5.8.23 eli samana päivänä Woxi-Weikkojen illan kanssa 
       
 Lisäksi 1.7. on kaikille avoin pubi-ilta Arvilommien sukukokoukseen liittyen. 

6. Kuorsalon taiteilijat, Kulttuurirahaston apurahahakemus 

 Kohta käsiteltiin heti kokouksen alussa, koska Juhani Korhonen oli 
 kutsuttu asian vuoksi kokoukseen klo 14.   
      
 Tarja Herttuainen oli laatinut Taidenäyttely –tapahtumasta (10.6.-20.8.) 
 erinomaisen hankesuunnitelman, joka hyväksyttiin muutoksitta liitettäväksi 
 apurahahakemukseen. Hakemukseen tarvittava tapahtuman budjetti 
 suunniteltiin seuraavanlaiseksi: 

 Gallerian tilavuokra 3000€ (300€/viikko), tarvikekulut 200€, näyttelyn 
 rakentaminen ja purku (aputyövoima) 1000€, taideteosten kuljetuskulut 340€, 
 avajaiskulut 300€, kutsuvieraiden kuljetus avajaisiin 400€.  
 Yhteensä 5240€. 

 Puheenjohtaja laatii apuraha-anomuksen. Viimeinen jättöpäivä 10.2.23. 
 Hakemukseen tarvitaan kaksi lausunnonantajaa, joiksi ehdotettiin Riitta 
 Arvilommia ja Maaret Lommia. Juhani Korhonen varmistaa heiltä 
 suostumuksen. 

 Juhani Korhonen tiedottaa näyttelyyn liittyvistä käytännön asioista ja 
 aikatauluista näyttelyyn osallistuville. Hän tekee taiteilijoiden kanssa 
 sopimuksen teosten näytteille asettamisesta ja informoi heitä siitä, ettei 
 teoksia vakuuteta Seuran toimesta kuljetuksen ja näyttelyn ajaksi, eikä Seura 
 näin ollen vastaa mahdollisista vahingoista. 

 J Korhonen kerää kevään aikana tiedot näyttelyyn tulevista töistä. Työt ja 
 tiedot voi toimittaa hänelle  konkreettisesti (Hki) tai sähköisesti. Hän 
 hoitaa hänelle tuotujen teosten kuljetuksen saareen.  Vaihtoehtoisesti 
 teokset voi toimittaa myös itse saareen. J Korhonen tiedottaa asiasta  ja 
 aikatauluista osallistujille. 

 Taidenäyttelyn tiedotuksesta (Haminan kaupungin kesäesite, lehdistö) 
 vastaa tässä vaiheessa Juhani Korhonen. 

 Jos kulttuurirahastolta ei saada apurahaa, näyttely toteutetaan Juhani 
 Korhosen toimesta joka tapauksessa. Kuluja Kuorsalo-Seuralle ei silloinkaan 
 tule. 

7. Haapasaaren retki 



 Kesäretki Haapasaareen toteutetaan 24.7.23 yhteistyössä tammiolaisten 
 kanssa. Kulut pyritään jakamaan tasan ja osallistujakiintiöiksi arvioitiin 40+40. 
 Viklan hinta on 3300€. Ruokailujärjestelyt ja hinta ovat vielä avoimet. 
 Kuorsalo-Seura sponsoroi retken hinnasta jäseniään 10€:lla/ jäsen.  

 Selvitetään  mahdollisuutta järjestää konserttihetki Haapasaaren kirkossa 
 (esim. urkumusiikki, yhteislaulu, muu musiikkiesitys). 

8. Hautuumaa-asiat 

 Sihteeri on ollut yhteydessä Haminan seurakuntapuutarhuri Katri Partaseen 
 seuraavin tiedoin:     
 Hautuumaa- ja muistokiven vihkimisjuhlan ajankohta on vielä avoin, koska 
 papiston kesän työvuorot sovitaan vasta 2-3/23. Jos seuran ehdottama 
 päivämäärä la 10.6. ei sovi, ehdotetaan varapäiväksi ma 5.6. 

 Srk on ollut yhteydessä Jari Kolmelaan, joka on luvannut viedä kiven 
 jäätilanteen salliessa moottorikelkalla hautuumaalle helmikuun aikana. 
 Informoidaan seurakuntaa myös mahdollisuudesta käyttää M. Penttilän 
 venekuljetuspalvelua toukokuussa. Samalla varmistetaan, että srk vastaa 
 kuljetuskuluista ja hoitaa kiven asennuksen.   

 Katri Partanen on luvannut tehdä kevään aikana ”Ohjeita omaisille” -
 hautausohjeistuksen. Hautausohjeistus lisätään kuorsalo.fi –sivuille ja 
 toimitetaan myös Mäntlahden, Pyötsaaren ja Tammion kotiseutuyhdistysten 
 vastuuhenkilöille.    
 Johtokunta arvioi uudet hautapaikat kevään hautuumaatalkoiden yhteydessä. 

 Hautuumaatoimikunnan uudelleen järjestäytymistä ei katsottu tarpeelliseksi. 
 Kuorsalo-Seura yhteyshenkilönään puheenjohtaja vastaa hautuumaan 
 käytöstä. Informoidaan tästä ja toimitetaan puheenjohtajan yhteystiedot 
 seurakunnalle, Tammion kotiseutuyhdistyksen puheenjohtajalle sekä 
 Mäntlahden ja Pyötsaaren kyläyhdistysten vastuuhenkilöille.   

 Pyydetään seurakuntapuutarhurilta ehdotuksia  puuistutuksista kaadettujen 
 vanhojen koivujen tilalle. 

 Sihteeri jatkaa yhteydenpitoa srk:n kanssa yllä olevista asioista. 

 Sari Mettinen kertoi halukkuudestaan kuvata Hautuumaan hautakivet Suomen 
 sukututkimusseuran Suomen hautausmaiden Hautakivitietokantaan 
 sukututkijoiden käytettäväksi. Hanketta kannatettiin. 

9. Muut asiat 

 Luodaan johtokunnan jäsenten käyttöön Google Drive –tili Seuran asioiden ja 
 arkistoinnin  hoitoa varten (Risto). 

 Raimo osallistuu Matti Seppälän (Mäntlahden Rannanpojat) 60-v 
 päiville ja vie Kuorsalo-Seuran suullisen tervehdyksen. 

 Raimo oli selvitellyt talolle hankittavan bassokombon hankintahintoja. 
 Selvitään vielä käytetyn laitteen hankkimista edullisemmin. 



 Ilmoitustauluille tulevien Kuorsalon uusien reittikarttojen printtauksesta ja 
 laminoinnista vastaa Johanna. 

 Sari ehdotti ”Vanhat kuvat” –Facebook-sivuston perustamista yhdessä 
 tammiolaisten kanssa. Ideana on, että saarelaiset voisivat tunnistaa toistensa 
 vanhoista kuvista tuntemattomiksi jääneitä henkilöitä. Ideaa kannatettiin. 
 Julius lupautui yhdeksi sivuston ylläpitäjäksi. 

 

10. Seuraava kokous 

 Seuraava kokous on 6.5.23 saaressa hautuumaatalkoiden jälkeen n. klo 12. 

11. Kokouksen päätös 

 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.50. 

 

Vakuudeksi 

 

 

Hanna Saarniaho   Anna Kiilavuori 

puheenjohtaja   sihteeri 

  

 

  

 

 

 


