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JÄSENKIRJE 1/2023 

Kuorsalo-Seura ry:n jäsenille 

Kuorsalo-Seuran 39. toimintavuosi on alkamassa. Tänä vuonna kevätkokous järjestetään 18.3. klo 12 Kahvila 

Raatihuoneessa Haminassa. 

Kuluvan vuoden teemana on ’Kädentaidot Kuorsalossa’. Teeman mukaisena päätapahtumana järjestetään Galleria 

Korusalassa ’Kuorsalon taiteilijat’ -näyttely. Näyttelyn avoinna 10.6.-20.8. Toiveena olisi myös erilaisten kädentaitoihin 

liittyvien työpajojen järjestäminen kevyttapahtumina. Jos sinulla on jokin taito (esimerkiksi verkkojen kutominen tai 

parsiminen, kantapään neulominen tai kalan fileointi), jonka haluaisit opettaa muille saarelaisille, olethan yhteydessä 

johtokuntaan. 

Järjestämme tuttuun tapaan kesän aikana myös useita tilaisuuksia seuramme ja jäsenten huviksi ja hyödyksi sekä 

talkoita koko Kuorsalon ympäristön ja viihtyisyyden parantamiseksi. Tavoitteenamme on kehittää saaren yhteisölli-

syyttä, ja saada aktivoitua entistä enemmän ihmisiä mukaan Seuran toimintaan. Kaikki Seuran tapahtumat pyörivät 

vapaaehtoisvoimin, ja jotta voimme jatkossakin järjestää tapahtumia entiseen malliin, kaipaamme toimintaan mukaan 

lisää vapaaehtoisia. Myös saaren nuoret ovat tervetulleita mukaan toimintaan, ja sitoudumme pyydettäessä kirjoitta-

maan työtodistuksen vapaaehtoistoimintaan osallistuvalle nuorelle. Jos kiinnostuit ja haluat tulla mukaan tapahtuma-

järjestelyihin, ota yhteyttä johtokuntaan, niin kerromme lisää.   

Talkoisiin ovat tervetulleita kaikki iästä ja kunnosta riippumatta - vaikka vain vaihtaakseen kuulumisia tuttujen kanssa 

tai tutustumaan muihin saarelaisiin. Viime vuonna jatkettiin syksyllä 2021 aloitettua kunnanlaiturin alueen siistimistä 

talkoilla. Myös hautuumaan vanhojen koivujen kaatamista jatkettiin osin talkootyönä. Puiden kaatotyö ostettiin am-

mattilaisilta Seuran varoin. Toivomme myös jokaisen maanomistajan ylläpitävän yleistä siisteyttä saaressa mm. kar-

simalla vesakkoja omilla maillaan. 

Haminan seurakunta on lahjoittanut Kuorsalon hautuumaalle muistokiven, joka sijoitetaan hautuumaalle perustetta-

vaan uurnalehtoon kevään 2023 aikana. Kivi siunataan käyttöön hautuumaajuhlan yhteydessä. Seurakunta osallistuu 

hautuumaajuhlaamme perinteisesti järjestäen venekuljetuksen Haminasta Tammion kautta Kuorsaloon. Seura tarjoaa 

kahvit Seurantalolla tilaisuuden jälkeen. Hautuumaajuhlan päivämäärä tiedotetaan sen vahvistuttua. 

Tiedot kesän tapahtumista löytyvät alla olevasta tapahtumakalenterista. Tapahtumista tiedotetaan jäsenistölle myös 

sähköpostilla sekä Kuorsalon Facebook-ryhmässä. Tapahtumakalenteri löytyy myös Kuorsalo-Seuran kotisivuilla 

Kuorsalo.fi. Facebook -ryhmän kautta saa lisäksi ajantasaista tietoa mm. saaren epävirallisista tapahtumista. 

• Kevätkokous lauantai 18.3.2023  Klo 12 Hamina 

• Hautuumaan siivoustalkoot lauantai 6.5.2023 klo 10:00 

• Hautuumaajuhla vahvistuu myöhem-

min 

klo 11:00 

• Kuorsalon taiteilijat -taidenäyttelyn 

      avajaiset 

lauantai 10.6.2023 klo 15:00 

• Vanhankylän maisemanhoitotalkoot lauantai 17.6.2023 klo 10:00 + talkootarjoilu talolla 

• Kesäpubi lauantai 1.7.2023 klo 19:00 

• Seurantalon + ympäristön siivous torstai 6.7.2023 klo 10:00 + kahvitarjoilu 

• Kesäjuhla lauantai 8.7.2023 klo 13:00 + iltatanssit 

• Kyläkävely Vekka – Itäpuoli lauantai 22.7.2023 klo 14:00 kokoontuminen postiran-

nassa 

• Retki Haapasaareen maanantai 24.7.2023 lähtö klo 10:30 yhteyslaituri 

• Vanhankylän 2. Niitto keskiviikko 26.7.2023 klo 10:00 + talkootarjoilu 

• Woxi-Weikot lauantai 5.8.2023 klo 20:00    Seurantalo 

• Syyskokous lauantai 5.8.2023 klo 13:00   Seurantalo 

• Hirvipeijaiset avoin klo 17:00    Seurantalo 
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Saarelaisterveisin, 
 
johtokunta 
 

Hanna Saarniaho   050 9133797  hanna.saarniaho(at)kolumbus.fi 

Anne Lempinen                              040 5100724  anne.lempinen(at)gmail.com 

Tarja Herttuainen  045 6198711  tarhert(at)gmail.com 

Sari Mettinen   0400497300  sari.mettinen(at)edu.mantsala.fi 

Anna Kiilavuori  050 5464432  anna.kiilavuori(at)kolumbus.fi 

Raimo Korjus   045 1188210  raimo.korjus54 (at)gmail.com 

Julius Rajasalo  040 8436426  julius.rajasalo(at)gmail.com 

Johanna Taskinen  040 7573284  johanna.taskinen(at)iki.fi 

Risto Tarvainen   040 5880088   risto.tarvainen(at)fimnet.fi  

 

 

KEVÄTKOKOUSKUTSU 

Kuorsalo-Seura ry:n kevätkokous pidetään Kahvila Raatihuoneessa (Raatihuoneentori 1)  

Haminassa lauantaina 18.3.2023 12:00. 

Käsiteltävät asiat: 

• sääntömääräiset kevätkokousasiat mm. tilinpäätös 

• toimintasuunnitelman käsittely 

 

Kahvi + voileipätarjoilu 

Toivomme runsasta osanottoa! 

johtokunta 

 

Seurantalon isäntänä toimii Raimo Korjus. Talon vuokrauksesta ja museokäynneistä voi sopia Raimon kanssa        

p. 045 1188210. 

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

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

luja, kun kirjeitä ei tarvitse lähettää. Ilmoita osoitteesi lähettämällä viestiä osoitteeseen kuorsaloseura 

(at)gmail.com. 
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