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TOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1.2021 – 31.12.2021 

 

KOKOUKSET 

Seuran kokoukset 

Seuran kevätkokous pidettiin koronapandemian aiheuttamien kokoontumisrajoitusten 

vuoksi vasta 12.6.2021 13.00 Kuorsalon Seurantalolla. Kokouksessa oli läsnä 16 

jäsentä. Kevätkokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset kevätkokousasiat: käsiteltiin 

edellisen vuoden toimintakertomus, tilit sekä toiminnantarkastajien lausunto sekä 

päätettiin edellisen vuoden tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden 

myöntämisestä tilivelvollisille.  

Syyskokouksessa 15.8.2021 Seurantalolla oli läsnä 11 jäsentä. Kokouksessa 

hyväksyttiin vuoden 2022 toimintasuunnitelma, seuran jäsenmaksun suuruus, 

talousarvio ja johtokunnan kokoonpano. Seuran puheenjohtajaksi valittiin Hanna 

Saarniaho ja johtokunnan jäseniksi 

Raimo Korjus 

Julius Rajasalo 

Risto Tarvainen 

Anna Kiilavuori 

Anne Lempinen 

Tarja Herttuainen 

Reetta Kettunen 

Johanna Taskinen 

 

Johtokunta kokoontui vuonna 2021 neljä kertaa.  

 

YHTEISTYÖYHDISTYKSET JA KUMPPANIT 

Seura on jäsenenä Kymenlaakson Kylät ry:ssä ja Sepra ry:ssä. Nämä yhdistykset 

avustavat toiminnallaan kymenlaaksolaisia yhdistyksiä ja järjestävät erilaisia 

tilaisuuksia jäsenilleen. 

 

JOHTOKUNTA 

Johtokunnassa olivat seuraavat henkilöt vuoden 2021 loppuun saakka. 

Hanna Saarniaho  puheenjohtaja 

Raimo Korjus  varapuheenjohtaja 

Anna Kiilavuori  sihteeri 

Martti Mäkelä  jäsen 

Anne Lempinen  jäsen 

Julius Rajasalo  jäsen 

Tarja Herttuainen  jäsen 

Reett Kettunen  jäsen 

Risto Tarvainen  jäsen, rahastonhoitaja 
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TOIMINNANTARKASTAJAT 

 

Toiminnantarkastajina olivat Hannu J. Korjus ja Päivi Pouru ja varalla Timo Silenti. 

 

ORGANISAATIO 

 

Kiinteistöjen hoidosta ja varauksista vastasi Harri Nopanen. Museotoiminnasta 

vastasi Heikki Rajasalo. 

 

JÄSENET JA JÄSENMAKSU 

 

Toimintakauden päättyessä seuralla oli 212 jäsentä, joista yksi on kunniajäsen 

(Markku Arvilommi). Jäsenmaksu toimintakaudella oli 15 euroa henkilöltä.  

 

Seuran syyskokous kutsui Tuomo Silentin Kuorsalo-Seuran kunniajäseneksi. 

 

AVUSTUKSET 

 

Seura sai Opetus- ja kulttuuriministeriöltä 1 500 euroa korona-avustusta. 

 

TOIMINTA 

 

Kiinteistöt 

Seurantalon terassi uusittiin talkootyönä kesällä 2021. Materiaalit hankittiin OKM:n 

vuonna 2020 myöntämän korona-avustuksen turvin  

 

Hautuumaa 

Hautuumaan hoitotalkoot pidettiin 8.5.2021. Seurakunnan järjestämä hautuumaajuhla 

peruutettiin koronarajoitusten takia.  

 

Hautuumaan puunkaatotalkoot järjestettiin 22.5.2021, jolloin metsuri kaatoi 

hautuumaan puustoa ja saarelaiset korjasivat pöllit hautuumaan ulkopuolelle.  

 

Näkötorni 

Näkötorni on edelleen erittäin suosittu vierailijoiden nähtävyyskohde. 

  

Museo 

Museo ei ollut avoinna yleisölle kuin pyydettäessä. Museon ahtaat tilat haittaavat 

esineistöön tutustumista. 

 

Juhlat ja tilaisuudet 

Osa perinteisistä juhlatilaisuuksista jouduttiin peruuttamaan pandemian aiheuttamien 

kokoontumisrajoitusten takia. 

 

Aiempina vuosina järjestetyn juttutuvan tilalla järjestettiin kyläkävely Leerviikkiin 

3.7.2021. Oppaina toimivat Matti Korjus sekä Tuomo Silenti 

 

Kesäjuhla pidettiin ulkoilmatilaisuutena 10.7.2021. Juhlapuheen piti Tuomo Silenti 

aiheena Kuorsalo vuonna 1918. 
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Luontokoulun tapaamisia oli kesän aikana kolme; 20.6., 4.7. ja 11.7.2021. 

Varsinainen päätapahtuma, kaikille avoin päiväretki Rakin-Kotkan ekosaareen, 

järjestettiin 24.7.2021. 

 

Vanhankylän maisemanhoitoa eli niittoa ja vesakonkarsintaa tehtiin 5.6.2021. Toinen 

suunniteltu talkoopäivä peruuntui epävakaisesta säästä johtuneen vähäisen 

osallistujamäärän vuoksi. 

 

Seuran johtokunta on kannustanut jäsenistöä ns. kevyttapahtumien järjestämiseen. 

Esimerkkinä kevyttapahtumasta toimii saaren vanhan perinnepelin, Linnan, 

elvyttäminen. Linna-peliä pelattiin Lompkassa 28.7.2021. 

 

Kuorsalon Metsästäjät järjestivät hirvipeijaiset 18.9.2021. 

 

Muuta 

Johtokunta toteutti syksyllä 2021 Seuran jäsenistölle suunnatun mielipidekyselyn 

saaren toiminnan kehittämiseksi saarelaisten tarpeita vastaavaksi. Vastauksia 

kyselyyn tuli yhteensä 72. 

 

Seura teki sopimuksen Mäntlahden jätepisteen käyttöoikeudesta seurantalon 

jätehuollon helpottamiseksi. 

 

Seura on pyrkinyt edistämään yhteistyösuhteita Haminan kaupungin suuntaan. 

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Titta Erkkilä vieraili alkusyksystä saaressa 

johtokunnan kutsumana, ja Haminan kaupunki toteutti syksyn aikana Postirannan 

alueen siistimistä Seuran aloitteesta. 

 

TILINPÄÄTÖS 

 

Toiminnan tulos vuonna 2021 -1202,50€. Myyntitoiminnasta saatiin tuottoja 2890,86€. 


