
 

Kuorsalo-Seura ry 

Johtokunnan kokous 1/2022 

 

Aika: 22.1.2022 klo 10 

Paikka: Teams 

Läsnä: Hanna Saarniaho, puh.joht., Anna Kiilavuori, siht., Reetta Kettunen, Raimo Korjus, Anne 

Lempinen, Julius Rajasalo (osan aikaa), Risto Tarvainen ja Johanna Taskinen 

 

 

1§  Kokouksen avaus 

 Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.06. 

 

2§  Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastus 

 Pöytäkirja hyväksyttiin muutoksitta. 

 

3§  Johtokunnan järjestäytyminen (varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan 

 valinta) 

  Varapuheenjohtajaksi valittiin Raimo Korjus, sihteeriksi  Anna Kiilavuori ja  

  rahastonhoitajaksi Risto Tarvainen. 

 

4§ Seuran kevätkokouksessa käsiteltävät sääntömääräiset asiat 

 

  Vuoden 2021 toimintakertomus, tilit ja toiminnantarkastajien lausunto 

   Puheenjohtajan laatimaan vuoden 2021 toimintakertomuksen luonnokseen  

   tehtiin seuraavat lisäykset:  

   Tuomo  Silentin  valinta Seuran kunniajäseneksi   

   Linna-pelin (saaren perinnepeli) elvyttäminen  järjestämällä peli-ilta Lompkalla (ns. 

   kevyttapahtuma)  

   Jäsenistölle suunnattu mielipidekysely Seuran toiminnan kehittämiseksi  

   saarelaisten toiveita ja tarpeita vastaavaksi    

   Seuran tekemä sopimus Mäntlahden jätepisteen  käyttöoikeudesta  

   Seuran aloitteesta tapahtunut  ja Haminan kaupungin toimesta tehty  

   Postirannan alueen (kaupungin omistuksessa) raivaus, siivous   

   ja kunnostus. 

 

   Rahastonhoitaja esitteli laatimansa vuoden 2021 tuloslaskelman ja taseen,  

   niihin ei tullut muutoksia. 

 

  Vuoden 2021 tilinpäätös 



   Tilinpäätökseen kuuluvat asiakirjat päätettiin esittää toiminnantarkastajille ja  

   edelleen kevätkokoukselle. 

 

  Äänivaltaisen edustajan valitseminen Suomen Kotiseutuliiton vuosikokoukseen  

  (9.-11.9.2022 Rovaniemi) 

   Päätettiin, että johtokunta ei esitä johtokunnan jäsentä vuosikokoukseen.  

   Tämä tuodaan pohjaesityksenä kevätkokoukseen, joka voi halutessaan vielä  

   valita jonkun Seuran jäsenistä edustajaksi. 

    

  Muut asiat, joita haluamme esittää kevätkokoukselle 

   Muita asioita ei ollut. 

 

5§ Jäsenkirje (mm. kesän tapahtumakalenteri) 

  Käsiteltiin puheenjohtajan laatimaa jäsenkirjeen ja kesän 2022   

  tapahtumakalenterin luonnosta ja tehtiin seuraavia lisäyksiä ja muutoksia: 

   Johdanto-osassa korostetaan talkoohengen ja yhteisöllisyyden tavoitetta.  

   Kerrotaan Kierrätys-teemasta, jossa ensisijaisena tavoitteena on saada  

   Seurantalon jätteiden kierrätys toimimaan hyvin. Kerrotaan myös tavoitteesta  

   ylläpitää saaren yleistä siisteyttä  myös maanomistajien toimesta (esim.  

   vesaikkojen hoito) 

 

   Tapahtumakalenteria tarkennettiin seuraavasti: 

   Hautausmaan raivaustalkoot pidetään la 28.5.22 (Raimo Korjus pyytää  

   Kylmälän veljekset ammattiavuksi). 

   Kevätkokous pidetään su 29.5.22. 

   Vanhankylän maisemanhoitotalkoot pidetään la 11.6.22. 

   Kesäretki suunnitellaan Tammioon ke 20.7.22,  tavoitteena samalla 

   yhteistyön elvyttäminen tammiolaisten kanssa. Selvitetään paikallisilta  

   yrityksiltä kuljetustarjouksia.   

   Rokki-ilta pidetään la 23.7.22. Ensisijaiseksi esiintyjäksi pyydetään Hasse  

   Walli (vaihtoehtona Kauko Röyhkä tai Disco-illan järjestäminen) 

   Karaoke-illan järjestämismahdollisuutta selvitellään, ajankohta olisi loppukesä  

   (elo-syyskuu) 

 

  Seurantalon isännäksi nimettiin Raimo Korjus. 

 

  Jäsenmaksuista lähetetään jäsenkirjeestä erillinen tiedote  maksulomakkeineen.  

  Eräpäivä on 31.3.2022. Jos jäsenmaksu ei ole maksettuna huhtikuun -22  loppuun  

  mennessä, lähetetään ko. jäsenille maksumuistutus .   

 

 



6§ Korona-avustuksen käyttö 

  OKM:n v. 2021 myöntämä korona-avustus 1500€  päätettiin käyttää Seurantalon  

  käyttökustannuksiin (esim. vakuutukset, sähköt). Avustusta voidaan käyttää   

  myös takautuvasti vuoden 2021 kuluihin. 

 

 

7§ Muut asiat 

 

  Kulttuurirahaston apuraha / Galleria Korusala 

   Keskusteltiin Juhani Korhosen kokoukselle lähettämää suunnitelmaa ja  

   talousarviota koskien kesän 2022 tapahtumia Kuorsalon koululla ja Galleria  

   Korusalassa (Öljyvärimaalauskurssi/akvarellikurssi,    

   Neulanreikäkamerakurssi ja taidenäyttely ”Kuorsalon taiteilijat”) ja apurahan  

   hakemista Suomen Kulttuurirahastolta niiden toteuttamista varten. Juhani  

   Korhonen ehdottaa, että Kuorsalo-Seura hakisi kyseistä apurahaa ja hän itse  

   hoitaisi tapahtumien käytännön järjestelyt.  

   Todettiin, että Kuorsalo-Seura ry ei kotiseutuyhdistyksenä voi anoa apurahaa 

   ja siten rahallisesti tukea tällaisia yksityisissä tiloissa tapahtuvia ja   

   yksityishenkilön ideoimia projekteja.  

 

   Kuorsalo-Seura kuitenkin suhtautuu myönteisesti näihin projekteihin,  

   jotka monipuolistavat ja elvyttävät saarella tapahtuvaa toimintaa,   

   kulttuuritarjontaa ja yhteisöllisyyttä ja lisäävät näin saarelaisten viihtyvyyttä.  

 

   Johtokunta kannustaa Juhani Korhosta hakemaan itse Kulttuurirahaston  

   apurahaa. Hakemuksessa hän voi mainita Kuorsalo-Seuran   

   yhteistyökumppanina. Seura voi tarjota projekteihin talkooapua ja Seuran  

   tiedotuskanavia voidaan käyttää tapahtumista tiedottamiseen. 

 

  Traficomin esitys Pyötsaaren kielto- ja rajoitusalueen muutoksesta ja   

  laajennuksesta 

   Raimo Korjus kertoi Haminan kaupungin Traficomille tekemästä kyseisen  

   vesialueen muutos- ja laajennushakemuksesta ja sen taustoista ja esitteli  

   laatimansa  muistutuksen, jossa muutosta vastustetaan.  Ajatuksena on  

   lähettää muistutus Seuran nimissä Traficomille, koska Seuran jäsenistössä on  

   paljon ko. vesialueen ja sen satama-alueiden aktiivikäyttäjiä, jotka eivät pidä  

   muutoksia perusteltuina.  

   Johtokunta keskusteli asiasta eikä päässyt siinä yksimielisyyteen, joten tehtiin  

   äänestys: 5 ääntä puolsi lähettämistä, 1  vastustava ei –ääni ja 1 tyhjä –ääni. 

   Puheenjohtaja lähettää muistutuksen Traficomille. 

 



  Tiedotuskanava 

   Keskusteltiin  saarelaisten sisäisen tiedotuskanavan perustamisesta 

   mahdollisia onnettomuus- ja hätätilanteita varten nopean avunsaannin  

   helpottamiseksi. Tietosuojasäädöksien vuoksi kanavan perustaminen voi olla  

   ongelmallista.  Päädyttiin kehittelemään Seuran jäsenten välistä vapaaehtoista  

   tiedotusrinkiä (Whatsapp), jonka käytöstä tulee laatia tarkat pelisäännöt ja jota  

   varten hankitaan Seuralle oma puhelin.  Valtuutettiin Risto Tarvainen  

   suunnittelemaan asiaa. 

 

  Eroanomukset  

   Käsiteltiin Seuralle 8/2021 lähetetyt eroanomuskirjeet (Pentti ja Hilkka  

   Suomalainen) ja todettiin ero Seuran jäsenyydestä. Viime vuonna oli myös  

   joitakin muita eroamisia maksamattomien jäsenmaksujen seurauksena. 

 

  Luontokoulu 

   Karoliina Saarniaho oli välittänyt tietoa  Luontokoululle myönnetyn 

   hankerahan (5600€) käytöstä. Se voidaan hakea maksettavaksi. Vielä jäljellä  

   olevaa rahaa voi käyttää Luontokoulun omatoimiseen jatkamiseen.  

   Alustavan suunnitelmana ensi kesälle on ohjattu retki Patinlammelle. 

 

  Mielipidekysely 

   Jäsenistölle suunnatun mielipidekyselyn tuloksia käydään läpi seuraavassa  

   kokouksessa, joka on 12.2.22 klo 10 Teamsissa. Käsittelyn helpottamiseksi  

   laaditaan valmiiksi yhteenvedot eri kysymyksistä seuraavan jaon mukaisesti:  

   Kyllä/ei –kysymykset (Johanna), 3,8-9 (Hanna), 4-5 (Tarja), 12 ja 14 (Risto), 15-16 

   (Anne), 17-18 (Anna). Kukin lähettää yhteenvetonsa muille jo ennen kokousta. 

 

8§ Kokouksen päättäminen 

  Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.59 

 

 

 

Vakuudeksi 

 

 

Hanna Saarniaho   Anna Kiilavuori 

puheenjohtaja   sihteeri 

  


