
Kuorsalo-Seura ry 

KEVÄTKOKOUS 2023 

Aika: 18.3.2023 klo 12.00 

Paikka: Kahvila Raatihuone, Hamina 

Läsnä 9 henkilöä: Tarja Anttila, Tiina Arvilommi, Tarja Herttuainen, Sinikka Hirvonen, Anna 
Kiilavuori, Anne Lempinen, Raine Lempinen, Hanna Saarniaho, Risto Tarvainen. 

 

PÖYTÄKIRJA 

1. Kokouksen avaus 

 Seuran puheenjohtaja Hanna Saarniaho avasi kokouksen klo 12.18. 

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan valinta 

 Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Hanna Saarniaho ja sihteeriksi Anna 
 Kiilavuori. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tiina Arvilommi ja Raine Lempinen 

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

 Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

4. Vuoden 2022 toimintakertomus, tilit sekä toiminnantarkastajien lausunto 

 Puheenjohtaja esitteli vuoden 2022 toimintakertomuksen. Muutosehdotuksia 
 siihen ei ollut, joten toimintakertomus hyväksyttiin. 

 Rahastonhoitaja Risto Tarvainen esitteli tuloslaskelman ja taseen. 
 Kokouksella ei ollut niihin huomautettavaa. Tilikauden tulos oli ylijäämäinen 
 3221,44 €. Seuran taloudellinen tilanne todettiin hyväksi ja vakaaksi. 

 Puheenjohtaja esitteli toiminnantarkastajien lausunnon, jossa puolletaan 
 tilinpäätöksen vahvistamista ja vastuuvapauden myöntämistä 
 vastuuvelvollisille. 

5. Vuoden 2022 tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille   

 Kokous vahvisti vuoden 2022 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden 
 tilivelvollisille. 

6. Äänivaltaisen edustajan valitseminen Suomen Kotiseutuliiton kokoukseen 

 Kokous on tänä vuonna Kotkassa 8.-10.9.23. Raimo Korjus on ilmoittanut 
 halukkuutensa seuran edustajaksi, joten hänet valittiin. 

7. Muut esille tulevat asiat 

 Tarja Anttila toi esille seuraavat asiat: 

 1. Kuljetuspalvelut mantereen ja saaren välillä. Tätä toivotaan jatkuvasti eri 
 yhteyksissä. Keskustelussa todettiin, että säännöllisen liikennöinnin saaminen on 



 taloudellisesti mahdotonta, koska kysyntä ei ole riittävää eikä ulkopuolista tukea 
 (lähinnä Haminan kaupunki) ole mahdollista saada. Yksittäiset kyydit voivat olla 
 mahdollisia Seuran perustaman palveluringin ja naapuriavun toimesta tai   
 yksityisten kuljetuspalvelujen (esim. Bout.fi) avulla.  

 2. Kymenlaakson Vuoden kylä –kilpailuun osallistuminen. Asiasta ei kuitenkaan 
 keskusteltu enempää. 

 3. Leerviikkiin vievät polut ja pitkospuut ovat paikoin kunnostuksen tarpeessa ja 
 leerviikkiläisten toivomuksena on, että seura huolehtisi tästä. 

 4. Yleisen laiturin saaminen Leerviikkiin. Yleiselle laiturille on kaavoitettu 80-
 luvulla paikka Leerviikin polun päässä olevaan pohjukkaan ja kaava on edelleen 
 voimassa. Risto Tarvainen tarkensi, että kyseessä on valkamaoikeus. Paikka 
 sijaitsee yksityisellä maalla. Laituri olisi toivottava saarelaisten tasapuolisuuden 
 ja turvallisuuden vuoksi (paloturvallisuus, pelastustie). Todettiin, että tähän ei ole 
 taloudellista eikä muutakaan resurssia. Haminan kaupunki tuskin tukisi hanketta, 
 koska Vekan postilaiturinkin kunnossapito on ollut puutteellista. Laiturin 
 rakentamiseen tarvittaisiin myös maanomistajan lupa. 

 Tiina Arvilommi tiedusteli, olisiko mahdollista saada vesipiste vierasveneilijöiden 
 käyttöön. Postilaiturin lähistöllä oleva rengaskaivo on kaupungin maalla. Kaivoa 
 ei ole kunnostettu eikä veden juomakelpoisuutta tutkittu kaupungin toimesta. 
 Tästä keskusteltiin postirannan raivauskunnostuksen yhteydessä v. 2021, mutta 
 toimenpiteisiin ei ryhdytty. Turvallisen yleisen vesipisteen saaminen ei 
 toistaiseksi ole mahdollista. 

8. Kokouksen päätös 

 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.07. 

 

Kokouksen vakuudeksi 

 

 

Hanna Saarniaho   Anna Kiilavuori 

puheenjohtaja   sihteeri 

 

 

Tiina Arvilommi   Raine Lempinen 

pöytäkirjantarkastaja   pöytäkirjantarkastaja  

 


