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JÄSENKIRJE 1/2021 

Kuorsalo-Seura ry:n jäsenille 

Kuorsalo-Seuran 37. toimintavuosi on alkamassa. Järjestämme taas useita tilaisuuksia seuramme ja jäsenten hyö-

dyksi sekä talkoita koko Kuorsalon ympäristön ja viihtyisyyden parantamiseksi. Tavoitteenamme on aktivoida jäsen-

kuntaa mukaan toimintaan ja talkoisiin sekä saada uusia jäseniä liittymään Seuraan. Suunnitelmissa on järjestää 

jäsenille suunnattu kysely selvittääksemme millaisia odotuksia ja toiveita jäsenistöllä olisi Seuran toiminnalle. Viime 

vuoden tapaan kevätkokous on pandemiatilanteen vuoksi siirretty pidettäväksi alkukesästä, 12.6. klo 13 Seu-

rantalolla. 

Viime vuonna Seurantalolla ei tehty mitään suurempia remontteja, ja myös tontin loppuosan ostaminen Seuran omis-

tukseen siirtyi viime vuodelta tälle vuodelle. Viime kesänä käytettiin Seuran varoja ja saarelaisten talkootyötä hautuu-

maan vanhojen koivujen kaatamiseen. Talkoohenkeä ja -väkeä tarvitaan edelleen ympäristömme ylläpitoon mm. Seu-

rantalolla, hautuumaalla ja Vanhassakylässä!  

Kuorsalo-Seuran kotisivuilla www.kuorsalo.fi on mm. informaatiota kesän tapahtumista Seurantalolla. Muistakaa 

myös Kuorsalon Facebook -ryhmä, jossa saa ajantasaista tietoa mm. saaren epävirallisista tapahtumista.  

Haluaisimme myös muistuttaa kiinteistön omistajia pelastuslain mukaisesta velvollisuudesta järjestää nuohous kesä-

asunnolla vähintään kolmen vuoden välein. Edellinen yleinen nuohous toteutettiin vuonna 2018, joten varmastikin 

useammassa kiinteistössä nuohous tulee tänä kesänä ajankohtaiseksi. Seura ei tänä vuonna vastaa nuohousten 

järjestelyistä, vaan kiinteistön omistajan tulisi itse sopia ajankohdasta nuohoojan kanssa. 

Seurakunta osallistuu hautuumaajuhlaamme perinteisesti järjestäen venekuljetuksen Haminasta 7.6.2021 klo 09.00 

Tammion kautta Kuorsaloon, jonne saavutaan klo 11.00. Vierailun yhteydessä tuodaan Haminan seurakunnan lah-

joittama muistokivi hautuumaalle perustettavaa uurnalehtoon. Seura tarjoaa kahvit Seurantalolla tilaisuuden jälkeen.   

Perinteisesti järjestämme kesän aikana erilaisia tapahtumia, joihin kaikki saaressa olevat ovat tervetulleita. Muutokset 

ja perumiset tapahtumakalenteriin ovat mahdollisia pandemiatilanteen niin vaatiessa. Ilmoitamme mahdollisista muu-

toksista jäsenistölle sähköpostilla ja nettisivuilla. 

• Kevätkokous lauantai 12.6.  klo 13 Seurantalo 

• Hautuumaan siivoustalkoot lauantai 8.5.2021 klo 10.00 

• Vanhankylän maisemanhoitotalkoot lauantai 5.6.2021 klo 10.00 + talkootarjoilu talolla 

• Hautuumaajuhla maanantai 7.6.2021 klo 11.00 

• Luontokoulu lauantai 20.6. klo 13-15 

• Juttutupa; Kyläkävely Leerviikkiin lauantai 3.7. klo 14.00 kokoontuminen Seuranta-

lolla 

• Luontokoulu sunnuntai 4.7. klo 13-15 

• Seurantalon + ympäristön siivous torstai 8.7.2021 klo 10.00 + kahvitarjoilu 

• Kesäjuhla lauantai 10.7.2021 klo 13.00 + iltatanssit 

• Luontokoulu sunnuntai 11.7. klo 13-15 

• Rokki-ilta lauantai 17.7. klo 20 Seurantalo 

• Rakin Kotkan opintoretki lauantai 24.7. lähtö klo 10:30 

• Vanhankylän 2. niitto keskiviikko 28.7.2021 klo 10.00 + talkootarjoilu 

• Woxi-Weikot lauantai 7.8. klo 20.00    Seurantalo 

• Syyskokous sunnuntai 15.8.2021 klo 13.00   Seurantalo 

• Hautausmaan raivaustalkoot lauantai 28.8.2021 klo 10.00 

• Hirvipeijaiset avoin klo 17.00    Seurantalo 

 
Saarelaisterveisin, 
johtokunta       KÄÄNNÄ -> 
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Hanna Saarniaho, puheenjohtaja 0509133797  hanna.saarniaho(at)kolumbus.fi 

Anne Lempinen, jäsen                              0405100724  anne.lempinen(at)gmail.com 

Tarja Herttuainen, jäsen  0456198711  tarhert(at)gmail.com 

Reetta Kettunen, jäsen  0405246248  reetta.k.kettunen(at)gmail.com 

Anna Kiilavuori, sihteeri  0505464432  anna.kiilavuori(at)kolumbus.fi 

Raimo Korjus, varapuheenjohtaja 0451188210  raimo.korjus54 (at)gmail.com 

Martti Mäkelä, jäsen  0405589406   marttinenne(at)gmail.com 

Julius Rajasalo, jäsen  0408436426  julius.rajasalo(at)gmail.com 

Risto Tarvainen, rahastonhoitaja 0405880088   risto.tarvainen(at)fimnet.fi  

               

     

KEVÄTKOKOUSKUTSU 

Kuorsalo-Seura ry:n kevätkokous pidetään Kuorsalossa Seurantalolla lauantaina 12.6.2021 

13:00. 

Käsiteltävät asiat: 

• sääntömääräiset kevätkokousasiat mm. tilinpäätös 

• toimintasuunnitelman käsittely 

 

Kahvi + voileipätarjoilu 

Toivomme runsasta osanottoa! 

johtokunta 

 

Seurantalon isäntä on Harri Nopanen. Talon vuokrauksesta ja museokäynneistä voi sopia  p. 0500 967370. 

Jäsenkirjeen ja muita seuran tiedotteita voit saada sähköpostina. Jos sähköpostiosoitteesi on Seuran tie-

dossa, saat myös muita tiedotteita ajankohtaisista Kuorsalon asioista. Säästämme sähköpostilla myös kuluja, 

kun kirjeitä ei tarvitse lähettää. Ilmoita osoitteesi lähettämällä viestiä osoitteeseen  

kuorsaloseura (at)gmail.com. 

JÄSENMAKSUT  
Jäsenmaksulaskut on lähetetty jo aiemmin. Jäsenmaksu 15 €/jäsen pyydetään maksamaan Seuran tilille FI93 
5506 0040 1007 19 viimeistään 31.3.2021. Mainitse maksettujen jäsenten nimet.  
 
MIKÄ ONKAAN KUORSALO-SEURA? 
 
Jäsenkirjeen liitteenä on johtokunnan laatima Kuorsalo-Seuran esite, jossa kerrotaan Seuran historiasta, toimin-
nasta ja tavoitteista. Esitteessä on myös kuvia vuosien varrella. 
 
Tutustukaa esitteeseen ja lähettäkää sitä edelleen sellaisille, joiden arvelette olevan kiinnostuneita saarestamme ja 
kuorsalolaisuudesta. Tavoitteena on saada jäseniämme entistä enemmän mukaan toimimaan yhteisen asian hyväksi 
ja saada kutsutuksi uusia jäseniä joukkoomme. Esitteeseen voi tutustua myös nettisivuillamme ja se tullaan jakamaan 
Kuorsalo-Seuran Facebook-päivityksenä 
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