Mikä onkaan Kuorsalo-Seura?
Tervetuloa mukaan!
Kuorsalo-Seura ry on kuorsalolaisten vuonna 1984 perustama Suomen kotiseutuliittoon
kuuluva kotiseutuyhdistys, jonka jäseninä on tällä hetkellä n. 230 Kuorsalosta ja
saarelaisuudesta kiinnostunutta. Toimintamme keskittyy Kuorsaloon avoveden aikaan,
mutta toimimme ympäri vuoden mm. suunnitellen toimintaamme ja järjestämällä kokouksia
ja tilaisuuksia talvikaudellakin. Toiminta perustuu yhdistyksen sääntöihin (ks. jäljempänä) ja
toteutuu täysin vapaaehtoispohjalta. Suurin osa tapahtumista toteutetaan talkoovoimin.
Tässä kirjeessä kerromme sanoin ja kuvin viime vuosikymmenten aikaansaannoksista
saarelaisten viihtyvyyden ja toimintaedellytysten kohentamiseksi. Työprojektien lisäksi
tärkeitä ovat erilaiset iloiset kokoontumiset. Lähivuosien erityispyrkimyksenämme onkin
elvyttää yhteisöllisyyttä ja keksiä uusia keinoja, jotta yhä useampi kokisi saaren omakseen
ja kiinnostuisi sen asioista. Kaikki ideat ja palautteet ovat tervetulleita!
Toimintansa alussa 1980-luvulla Seura hankki omistukseensa v.1911 alun perin Kuorsalon
Nuorisoseuran rakentaman ja sen lakkauduttua Manttaalikunnalle siirtyneen Seurantalon.
Seurantalo sijaitsi tuolloin vuokramaalla. Vuonna 2019 tontin omistuksen vaihduttua sitä
tarjottiin Kuorsalo-Seuralle ostettavaksi. Tontti saatiin ostettua Seuran omistukseen pitkälti
saarelaisten lahjoitusvaroilla. Pieni osa Seurantalosta on edelleen toiselta maanomistajalta
vuokratulla maalla ja sen ostamisesta tullaan neuvottelemaan.
Kuorsalo-Seura on ylläpitänyt Seurantaloa teettämällä ja tekemällä siihen laajoja remontteja
ja korjauksia: keittiön korjaus ja kylmiön rakentaminen, lattioiden korjaus, sähköjen
uusiminen, peltikaton maalaus ja ulkomaalaus pariinkin otteeseen, viimeksi v. 2015, jolloin
työntekijöinä oli 9 kesätöihin palkattua nuorta. Pihalle on rakennettu kioski/varastorakennus,
puucee sekä vesihuoltoa varten kaivo pumppuineen. Myös talon muita sisätiloja on
remontoitu: näyttämön lattia on uusittu ja sisätiloja on maalattu. Seurantalo on tällä hetkellä
ikäisekseen varsin hyvässä kunnossa ja saarelaisseurojen ja jäsenten vapaasti
käytettävissä.
Seurantalolla on pieni saarelaista ja virolahtelaista (Pertti Lommin kokoelma)
perinneaineistoa esittelevä museo. Seurantalon pihalla on vuodesta 1994 ollut Osmo Siparin
suunnittelema kuorsalolaisten urheilijoiden kunniataulu.
Kuorsalo-Seura on huolehtinut saaren tiestön ja polkujen ylläpidosta sekä organisoinut
niiden viitoittamisen. Myös jokakesäiset Vanhankylän niittotalkoot perinnemaiseman
säilyttämiseksi ovat Seuran järjestämiä.
Laviikissa tehtyihin arkeologisiin kaivauksiin osallistui aikanaan iso joukko Seuran jäseniä.
Vanhankylän rakennuspaikat on merkitty maastoon Seuran kustantamana. Saarelaisten v.
2005 talkootyönä rakentaman Vironvuoren näkötornin materiaalit hankittiin Seuran toimesta.
Tornin tontti on Kuorsalo-Seuran vuokraama.
Kuorsalo-Seura on ottanut vastuulleen hautuumaan rakennusten huollon ja huonokuntoisten
puiden kaadon ja siivoustalkoiden järjestämisen seurakunnan jättäydyttyä pois näistä

tehtävistä. Haminan seurakunnalta ja yksittäisiltä saarelaisilta on saatu taloudellista
avustusta hautuumaan ylläpitoon.
Kuorsalo-Seura on tukenut taloudellisesti kuorsalolaista historiantutkimusta- ja kirjaamista
mm. avustuksella ”Saarelaiselämää Kuorsalossa” -kirjan julkaisemiseen. Nettisivuillamme
www.kuorsalo.fi on laaja kokoelma kirjoitettua kuorsalolaista historiaa sekä valokuvia.
Nettisivut toimivat myös tiedotuskanavana saarelaisasioissa. Nettisivulla on
yhteydenottolomake Kuorsalo-Seuraan.
Kesäjuhlat, alkuvuosina yhdessä Tammion kanssa, ovat olleet tärkeä tapahtuma
yhteisöllisyyden ylläpitämisessä. Woxi-Weikot ja Kuorsalon Metsästäjät ry ovat tärkeitä
yhteistyökumppaneita. Seura on myös useina vuosina ollut mukana järjestämässä
Mäntlahden kyläteatterin vierailuja Seurantalolla. Seuran jäseniä on osallistunut
Sepramarkkinoihin ja Kotkan Meripäivien tilaisuuksiin. Vuoden 2020 kesällä järjestettiin
lapsille luontokoulu, joka jatkuu v.2021.
Toivotamme kaikki nykyiset ja tulevat uudet jäsenemme ideoineen lämpimästi tervetulleiksi
mukaan toimintaan ja kehittämään sitä hyvässä Seurassa!
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Yhdistyksen tarkoituksena on
-
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-
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kotiseudun kaikinpuolinen kehittäminen paikallisten erityispiirteiden pohjalta
elinympäristön laadun parantaminen ja ihmisten viihtyvyyden lisääminen,
kotiseututietouden lisääminen, kotiseutuhengen ylläpitäminen ja omatoimisuuden
voimistaminen sekä
kotiseudun kulttuurien vaaliminen ja edistäminen.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
toimii alueensa etujärjestönä, on yhteistyössä kunnallishallinnon kanssa ja
vaikuttaa päätöksentekoon,
tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja viranomaisille,
toimii alueensa asukkaiden ja yhteisöjen yhdyssiteenä,
seuraa kotiseudun aineellista ja henkistä kehitystä sekä tekee siihen liittyviä
selvityksiä ja tutkimuksia,
harjoittaa kotiseututietoutta lisäävää julkaisu- ja kustannustoimintaa,
edistää perinteiden, historian ja nykypäivän tallentamista sekä luonnon- ja
kulttuuriympäristön vaalimista,
harjoittaa museotoimintaa ja tukee paikallista kotiseutuarkistoa,
ylläpitää paikalliselle kotiseututoiminnalle tarpeellisia tiloja
järjestää kokouksia, kotiseutupäiviä ja muita kulttuuritilaisuuksia, näyttelyjä, talkoita sekä
kulttuuri- ja opintomatkoja
järjestää koulutusta sekä tiedottaa aluettaan ja omaa toimintaansa koskevista asioista
toimii yhteistyössä Suomen Kotiseutuliiton, maakunnan liiton ja kotiseututyön aluejärjestön
kanssa.

Kuorsalo-Seuran jäseneksi voit liittyä maksamalla jäsenmaksun 15€/ hlö
Kuorsalo-Seuran tilille OP Kymenlaakso FI93 5506 0040 1007 19.
Kirjoita pankkisiirtoon maksettujen jäsenten nimet ja osoite. Ilmoita mieluusti tiedot
myös
sähköpostilla
kuorsaloseura(at)gmail.com.
Liityt
samalla
Seuran
sähköpostijakeluun ja saat jäsenkirjeiden lisäksi mm. tiedotteita ajankohtaisista
asioista.

Seuran toimintaa vuosien varrelta:

