
Kuorsalo-Seura ry 
Johtokunnan kokous 4/2022 
 
Aika: 7.5.2022 n. klo 12 
Paikka: Kuorsalo/Teams 
Läsnä: Hanna Saarniaho, puh.joht., Anna Kiilavuori, siht., Raimo Korjus, Anne Lempinen, Risto 
Tarvainen, Johanna Taskinen Kuorsalossa ja Tarja Herttuainen Teamsin välityksellä. 
 
1§ Kokouksen avaus 
 Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.23. 
 
2§ Edellisen kokouksen pöytäkirja 
 Pöytäkirja hyväksyttiin muutoksitta. 
 
3§ Toimenpidesuunnitelma mielipidetiedustelun vastausten pohjalta 

Käytiin läpi sihteerin laatimaa mielipidekyselyn yhteenvetoa ja tarkennettiin 
vastausten perusteella tehtävää toimenpidesuunnitelmaa ja siitä aiheutuvia tehtäviä. 
Raimo selvittää polkujen ekologista merkintätapaa. Tavoitteena on merkitä polut 
Vanhankylän ympäri ja keskisaaresta Launaseen (haasteena avohakkuualue) sekä 
reitit kodalle ja hautuumaalle. 
Jokamiehen oikeuksista tehdään laminoidut esitteet (Risto) Seurantalolle, 
postirannan info-taululle, näkötornille ja kodalle. 
Näkötornille hankitaan metallinen ”Torniin kiipeäminen omalla vastuulla”-kyltti. 
Tarvittaessa uusitaan myös ”Tupakointi ja tulen teko kielletty” -kyltit. Selvitetään 
myös, onko Seuralla vastuuta tornilla mahdollisesti tapahtuvissa onnettomuuksissa. 
Postirannan kopin ja kaivonkodan kunnostamisesta vastaa Raimo. Viimesyksyisen 
puidenkaadon jälkisiivous pyritään tekemään saarelaisvoimin (saarelaiset voivat 
edelleen hakea polttopuuta). Laiturin kunnostuksesta vastaa Haminan kaupunki, jolle 
myös ehdotetaan uusien poijupaikkojen tekemistä. 
Postirannan info-taulua kohennetaan: Tavoitteena saada siihen saaren kartta, johon 
on merkitty merkityt polut ja reitit, Seurantalon komposti-wc, museo ja kirjasto sekä 
tiedot kirjaston aukiolosta, museoon pääsystä ja Jokamiehen oikeuksista. 
Hanna laatii jäsenistölle erillisen sähköpostiviestin, jolla etsitään halukkaita 
talkoolaisia ja osaajia seuraaviin tehtäviin ja tapahtumiin: Postirannan info-taulun 
kartan digitointi, vanhojen valokuvien tietokannan perustaminen ja ylläpito, 
kesäjuhlien ohjelmanumerot, pop up -tapahtumat. Viestissä tiedustellaan myös 
halukkaita palveluntarjoajia (saaritalkkarin hommat, venekyyditykset, remonttiapu 
jne.). 
Hanna tiedustelee nykyisten palovastaavien halukkuutta jatkaa tehtävässä. 
Tarvittaessa tiedustellaan uusia halukkaita. Pyritään jatkossa toteuttamaan 
säännöllisesti paloharjoituksia. 
 

4§ Alkukesän tapahtumajärjestelyt 
 Hautuumaan raivaustalkoiden (28.5.) vastuuhenkilö (myös talkootarjoilu) on Raimo. 

Kevätkokouksen (29.5.) kahvitarjoilusta huolehtivat Anne ja Anna (kahvi/tee, maito, 
astiat) sekä Tarja (pullatarjoilu). 
Seurakunnan järjestämän hautuumaajuhlan kahvitarjoilusta vastaavat Anne ja Anna. 



Vanhankylän maisemointitalkoiden (11.6.) vastuuhenkilö (myös talkootarjoilu) on 
Hanna. 

 
5§ Kesäduuni OP Kymenlaakson piikkiin, työn aloitusajankohta ja perehdytyksestä ja valvonnasta  
      sopiminen 

Hakemuksia tuli 3 kpl. Työhön valittiin Roni Pihlamaa, joka voi aloittaa työn 6.6.2022. 
Raimo Korjus huolehtii perehdytyksestä ja hankkii tarvittavat työvälineet. Työjakson 
aikana saaressa olevat johtokunnan jäsenet käyvät valvomassa työn etenemistä. 
 

6§ Muut asiat 
Johtokunnan jäsenistöä pyrkii osallistumaan Mäntlahden Rannanpoikien 
puheenjohtajan Matti Seppälän kutsumaan tapaamiseen. Ajankohta on vielä avoin. 
Keskusteltiin Marjatta Astrénin Anna Kiilavuorelle lähettämän sähköpostiviestin 
sisällöstä: 1) MA esittää, että KuorsaloSeura alkaisi selvittää Vanhankylänlahden ja 
Haminanpohjan ruoppauksen mahdollisuutta. Raimo kertoi myös kalastuskunnan 
edustajan (Seppo Korjus) olleen yhteydessä häneen ruoppauksia koskien, ja että ELY-
keskukselta voi hakea avustusta vesistökunnostuksiin. Johtokunta keskusteli aiheesta 
ja totesi, että kalastuskunnan toimiessa vesialueen omistajien edustajana heidän 
tulisi ensi sijaisesti selvittää alueiden kunnostusta Seuran tuella tms. 
2) Pitkänniemen ja Kunushaminan virkistysaluekaavan kumoamishakemus on 
maanomistajien asia. Seura ei osallistu. 3) Tarjous tulla juhlapuhujaksi 
(kaakonkulman ja Kuorsalon muinaishistoria) kesäjuhlille ehdotetaan toteutettavaksi 
kevyttapahtumana Juttutupa -tyyppisesti. 
Raimo Korjus tiedotti, että Hasse Walli saadaan esiintyjäksi rokki-iltaan. Viralliset 
järjestysmiehet tarvitaan. 
Kesäjuhlien juhlapuhujaksi kysytään Juhani Korhosta. Aiheena koulun galleria- ja muu 
toiminta. 
Kesäjuhlien arpajaisvoittoja aletaan jo hankkia. Risto vastaa pubin  juomatilauksista. 
Etsitään Seurantalon jätteiden kierrätykseen sopivia värillisiä muoviastioita esim. 
Ikeasta. 
Anne Lempinen järjestää tiedotustilaisuuden Marttayhdistyksen perustamisesta 
29.5.22 heti kevätkokouksen päätyttyä. Siitä tiedotetaan Seuran kanavissa. 
Syystulvan siirtämien pitkospuiden (Haminanpohja) siirtäminen takaisin paikoilleen 
toteutetaan pienen porukan voimin. Pyritään myöhemmin kesällä myös 
kiinnittämään ne pysyvästi ketjujen avulla. 

 
 
7§ Seuraava kokous  

Seuraava kokous on 18.6.22 klo 10. 
 
8§ Kokouksen päättäminen 
 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.25 
 
 
 
Vakuudeksi 
 



 
Hanna Saarniaho   Anna Kiilavuori 
Puheenjohtaja   sihteeri 
  
 
 


