
Kokous 16.8.2020 klo 10–12 
Kuorsalon seurantalo 

Kokouksen pöytäkirja:


1. Kokouksen avaus


Avattiin kokous klo 10.00. Paikalla: Heikki Rajasalo, Tuomo Silenti, Markku Arvilommi, Pipsa 
Vasara ja Hanna Saarniaho. Juhani Korhonen saapui 10.20. 


2. Yleistä Museotoimikunnan toiminnasta


Esitettiin, että toimikunta ehdottaa jäseniään. Seuran johtokunta hyväksyy ja vahvistaa jäsenet. 
Esitys hyväksyttiin.


Esitettiin, että toimikunnan käyttössä ja hallussa oleva aineisto ja sen sijainti olisi tarkemmin 
kirjattu ylös. Metapin lämmitettävä takahuone on mahdollinen sijoituspaikka. Metappi on seuran 
omistama rakennus. Tilaan voi sijoittaa koko takaseinän mittaisen kirjahyllyn ja pienen pöydän. 


Markku Arvilommi esitti, että keskustelu museon omista tiloista voitaisiin käynnistää uudelleen. 
Keskusteltiin mahdollisuudesta tuoda hirsikehikko mantereelta. Muistutettiin Osmo Siparin 
museosuunnitelmasta. Markku Arvilommi on luovuttanut seuran asiakirjat Erkki Arvilommille. 


3. 	 Aloitettiin kohdan 6 käsittely. (Markku Arvilommin hallussa olevan materiaalin 
luovutuskäsittely. Liite 1: Museoaineistoa Seurantalon alueella). Toimikunta ehdottaa, että lapsen 
luut haudataan takaisin Kuorsalon hautuumaalle. Kioskin / Veturin takatilassa museoaineistoa. 
Tavarat kestävät kylmää. Teatteritekstit sijoitetaan seurantalolle. 


Toimikunta esittää, että seuran ja museotoimikunnan asiakirja-arkisto siirretään 
kokonaisuudessaan Metapin lämmitettävään takaosaan. 


4. 	 Museotoimikunnan uusien jäsenien esittely ja vakituisten jäsenien vahvistaminen


Toimikunnan jäsenet esittelevät itsensä. Juhani Korhonen kertoi koulun remontista (katto, ikkunat 
ja maalaus). Ulkorakennuksen lattia korjattu. Outi Nopasen kangaspuut sijoitettu 
piharakennukseen. Koulun päiväkirjat ja opetustaulut ovat tallessa koulussa. Kirjasto toteutettu 
vanhan koulun tiloihin. 


5. 	 Aloitettiin kohdan 5 käsittely. (Tuomo Silentin esitys Kuorsalo-aiheisen asiakirja-aineiston 
sijoittaminen (”Vehkalahti-kokoelma”)


Ruissalon kotiseutumuseossa on Kuorsaloa koskevaa aineistoa. Keskusteltiin sijoitetaanko 
Kuorsaloa koskevaa aineistoa Ruissalon kirjastoon (Laura Korhonen) ja Vehkalahden 
kotiseutukokoelma (Elina Pylsy-Komppa). Tuomo Silenti esititti, että koulun päiväkirjat 
sijoitettaisiin Ruissaloon. Hilkka Korhosella hallussa Martta-järjestön aineistoa. Aineiston 
luovuttaminen edellyttää luovutuskirjaa. Toimikunta esittää seuralle, että myöhemmin määriteltävä 
arkistoaineisto sijoitetaan Ruissaloon. 




Kuorsalon koulun opettaja Antti Suhosen ottamat valokuvat ovat Ruissalossa. Alkuperäisten 
lasinegatiivien digitointi on käynnissä. Silenti selvittänyt ovatko kuvat Kuorsalo-seuran 
käytettävissä. On mahdollista, että kuva-aineisto on julkista. Valtuutetaan Silenti selvittämään, 
miten digitoidut kuvat ovat käytettävissä. 


6. 	 Jatkettiin kohdan 6 käsittelyä (Liite 2: Markku Arvilommin hallussa olevaa museoaineistoa). 
Keskusteltiin Kuorsalon nuorisoseuran ja Manttaalikunnan historiasta ja niihin liittyvistä 
pöytäkirjoista. Manttaalikunta lopetetiin 1995, jolloin perustettin osakaskunta, joka yhdistettiin 
kalastuskuntaan. Arkisto on kalastuskunnan hallussa. Manttaalikunnan pöytäkirjat luovutettiin 
Tuomo Silentille. 


Magnus Enckellin puolison Helenan (?) käsintehty nuottikirja (Kannessa H. Enckell 16.6.1893). 
Enckellistä tulossa näyttely 10/2020. Magnus Enckellin kirjeet ovat Kansalliskirjastossa. 
Museotoimikunta luovuttaa Enckellin nuottikirjan suvulle tai Kansalliskirjastoon. Rajasalo selvittää, 
kenelle Enckell-materiaali luovutetaan. 


Maine-laivan haaksirikkoaineisto luovutettiin Pipsa Vasaralle. 2005 tulvan valokuvat luovutettu 
Hanna Saarniaholle. Kuvamateriaali julkaistavissa Kuorsalo-seuran verkkosivuilla. 


7. 	 Aloitettiin kohdan 3 käsittely: Esitys Kuorsalon koulun piharakennuksen muuttamisesta 
museokäyttöön. Juhani Korhonen alusti aiheeseen. Rakennukset tarvitsevat korjausta. 
Kustannusarvio työn alla. Korhonen kunnostaa omalla kustannuksella monitoimitilaksi ja tarjoaa 
tilaa vuokrattavaksi. Remontin aikataulusta ei ole tietoa. 


Todettiin, että Kuorsalo-seura ei voi osallistua piharakennuksen korjaukseen. Keskusteltiin siitä, 
mitä aineistoa piharakennukseen voisi sijoittaa. Silenti ehdotti, että tilaan sijoitettaisiin 
kalastukseen, luotsaukseen ja merenkulkuun liittyvää aineistoa. Vuokrasopimuksen kesto voisi olla 
10 – 15 – 20 vuotta. 


Rajasalo esitti, että kerätään tarkempaa tietoa vuokratasosta, odotetaan remontin valmistumista ja 
tehdään suunnitelma piharakennukseen sijoitettavasta museoaineistosta. 


8. 	 Kokouksen päättäminen klo 11.46




Liite 1: Museoaineistoa Seurantalon alueella

	 - Metapin huoltotila

	 	 Nuorisoseuran asiakirjoja

	 	 Marjatta Astrenin aineisto hautausmaan ikätutkimuksesta sisältäen lapsen luut 1800 -       

              	 luvulta.

	 - Kioskin takatila

	 	 Laukkuja ja muuta isokokoista tavaraa

	 - Näyttämön kaappi

	 	 Teatteritekstejä kirjoina ja näyttelijöiden nimiä niihin kirjoitettuna enimmäkseen sotaa	 	
	  	 edeltävältä ajalta.

	 - Näyttämön takatila	 

	 	 Tila vähän käytössä Kuorsalo 71:n jälkeen, eikä sisältäne museoaineistoa nykyään. 

	 - Talon vintti

	 	 Muistaakseni tarkastettiin aikanaan ja sisältää nykyään enimmäkseen talon vanhaa 	 	
	 	 kalustoa.     	 	 


Espoo 12.8.2020

Markku Arvilommi

———————————————————————————————————————————


Liite 2: Kuorsalon museoasioita / Markku Arvilommin hallussa olevaa museoaineistoa.

	 - Asiakirjat

	 	 Aineisto sisältää 4 mappia asiakirjoja museon alkuvaiheista liittyen pääasiassa Pertti	 	
	 Lommin aineistoon luetteloineen ja valokuvineen sekä museon perustamiseen.

	 	 Aineisto on Heikki Rajasalon käytettävissä ja luovutettavissa hänen haltuunsa.

	 - Manttaalikunnan arkisto

	 	 Manttaalikunnan  4 asiakirjaa sisältää kokouspöytäkirjat ja kirjanpidon kattaen 	 	 	 

	 	 ilmeisesti koko yhdistyksen toiminta-ajan. Toiminta lakkasi kun osakaskunta 

	 	 perustettiin. Se yhdistettiin myöhemmin kalastuskuntaan.  

	 - Magnus Enckellin nuottikirja.

	 	 Kyseinen käsinkirjoitettu nuotisto löytyi Korjuksen talon vintiltä Jari Kolmelan tekemän 	
	 	 remontin yhteydessä. Hän sai sen haltuunsa museolle luovutettavaksi. Sen sisällä on 

	 	 pari henkilökohtaista kirjettä ja ilmeisesti tekstinsä menettänyt koulutodistus. Olisiko 

	 	 aihetta keskustella Enckellin jälkeläisten kanssa ja päättää sitten aaineiston kohtalosta.

	 - Maine-laivan haaksirikkoaineisto

	 	 Maine-laivan haaksirikkoon liittyvää aineistoa on Erkki Arvilommille tulleessa paketissa. 

	 	 Siinä oleva kirjoitettu aineisto on käytännössä olemassa seurantalon eteisen seinällä 	 	
	 	 olevissa tauluissa. Kaksi CD:tä sisältää ilmeisesti luovutustilanteeseen liittyvän puheen 

	 	 ja musiikkia.

	 - Vuoden 2005 tulvan valokuvia

	 	 Harri Nopasen saama kokoelma sisältää valokuvia Kuorsalosta ja Haminasta. 

	 	 Lähettäjänä lienee kysymyksessä joku tuttu puolustusvoimista. Kyse on 

	 	 ennätyksellisestä tulvapäivästä tammikuussa. 2005. Haminassa vedenkorkeus oli 197. 

	 	 Kuorsalossa korkeus lienee ollut noin 200 kun Virolahdella oli 200. Risto Tarvaisen 

	 	 kanssa heräsi ajatus, että laitettaisiin Kuorsalo-sivuille joitakin kuvia. Nyt kuitenkin on 

	 	 tullut lisätietoja, joiden mukaan Katja Arvilommilla on kuvia ja myös Taskisilla. Taskisten 

	 	 kuvat ovat kuitenkin Astrenien ottamia ja edellyttävät luvan pyytämistä julkistamiseen. 

	 	 Tätä voisi selvittää ja päättää mahdollisesta julkaisemisesta.
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