
Kuorsalo-Seura    Johtokunta 1/2021 

 

Kuorsalo-Seuran johtokunnan kokous lauantaina 21.2.2021 klo 14.00 

Paikka:  Teams 

Läsnä: Hanna Saarniaho, puheenjohtaja 

 Anna Kiilavuori, sihteeri 

 Tarja Herttuainen 

 Reetta Kettunen 

 Raimo Korjus (puhelimen välityksellä) 

 Anne Lempinen 

 Martti Mäkelä 

 Risto Tarvainen 

 

1. Kokouksen avaus 

 Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.10. 

2. Johtokunnan järjestäytyminen (varapuheenjohtajan ja sihteerin valinta) 

 Johtokunnan uudeksi varapuheenjohtajaksi valittiin Raimo Korjus ja sihteeriksi 
 Anna Kiilavuori. Rahastonhoitajana jatkaa Risto Tarvainen. 

3. Seuran kevätkokouksessa käsiteltävät sääntömääräiset asiat 

 ° Vuoden 2020 toimintakertomus, tilit ja toiminnantarkastajien lausunto 

  Käytiin läpi vuoden 2020 toimintakertomus . Se hyväksyttiin  
  muutoksitta.  

 ° Vuoden 2020 tilinpäätös 

  Rahastonhoitaja Risto Tarvainen esitteli tuloslaskelman ja taseen 
  31.12.2020. Muutoksia esitettyyn ei tehty.  

  Keskusteltiin v. 2020 saamatta jääneiden jäsenmaksujen suuresta 
  määrästä (57 kpl, kun seuran jäsenmäärä oli 227) ja miten asiaa 
  voisi korjata. Tähän palataan pöytäkirjan kohdassa 4 (jäsenkirje). 

 ° Äänivaltaisen edustajan valitseminen Suomen Kotiseutuliiton vuosikokoukseen 

Suomen Kotiseutuliiton vuosikokous on Oulussa 12.-15.8.2021. 
Halukkaita osallistujia ei johtokunnassa ollut, joten johtokunnasta ei 
valittu edustajaa esitettäväksi kevätkokoukselle  



 ° Muut asiat, joita haluamme esittää kevätkokoukselle 

 Tiedotetaan johtokunnan tavoitteesta aktivoida jäsenkuntaa   
 mukaan toimintaan ja kasvattaa seuran jäsenmäärää. 

4. Jäsenkirje (mm. kesän tapahtumakalenteri) 

 Käsiteltiin puheenjohtajan laatimaa Jäsenkirjettä 1/2021 ja siinä olevaa kesän 
 2021 tapahtumakalenteria. Johdanto-osaan lisätään maininta seuran tavoitteesta 
 aktivoida jäsenkuntaa mukaan tapahtumiin ja talkoisiin ja tavoitteesta saada 
 myös uusia jäseniä seuraan.  

 Päätettiin lähettää jäsenmaksun suorittamisesta erillinen kirje tilitietoineen 
 (sähköinen ja paperinen), jotta jäsenet huomioisivat maksun ja sen suorittamisen 
 paremmin. Eräpäivä on 31.3.2021.  Muistutuskirjeitä maksamattomista 
 maksuista voidaan näin myös lähettää helpommin. 

 Haminan seurakunnan järjestämän hautuumaajuhlan ja uurnalehdon 
 muistokiven luovutuksen (maanantai 7.6.21) toteutuminen riippuu 
 koronatilanteesta. 

 Jäsenkirjeeseen laitetaan myös maininta nuohouksen järjestämisestä saaressa 
 kesällä 2021. Reetta Kettunen selvittää heillä viime kesänä käyneen nuohoojan 
 nimen ja yhteystiedot ja mahdollisuuden toteuttaa nuohouksia saaressa ensi 
 kesänä. 

 Kevätkokous siirretään koronapandemian takia pidettäväksi lauantaina 12.6.21 
 klo 13 Seurantalolla (edelleen koronavarauksin). 

 Muita tarkennuksia kesän 2021 tapahtumakalenteriin: 

 3.7.21 (lauantai) järjestetään Juttutuvan tilalle ”kyläkävely” Leerviikkiin. 
 Tapahtumasta vastaavat Matti Korjus ja Raimo Korjus. 

 17.7.21 (lauantai) klo 20.00 järjestetään koronatilanteen salliessa rokki-ilta, 
 jonka ensisijainen esiintyjä olisi Kauko Röyhkä (peruuntui viime kesänä). Raimo 
 selvittää asiaa. Toinen vaihtoehto voisi olla Hasse Walli. 

 7.8.21 (lauantai) klo 20.00 Woxi-Weikot. Päivämäärä oli W-W:n puheenjohtajan 
 Meri Hurskaisen ehdottama. 

5. Tilinkäyttöoikeuden lisääminen 

Päätettiin myöntää Kuorsalo-Seuran pankkitilin OP FI9355060040100719 
käyttö- ja hallinnointioikeudet verkkopankkitunnuksineen puheenjohtaja Hanna 
Saarniaholle (hetu) 21.2.2021 alkaen. Samalla poistetaan tilinkäyttöoikeus Marja 
Vasaralta (hetu) samalla päivämäärällä. Toinen käyttöoikeuden haltija on 
rahastonhoitaja. 

6. Korona-avustuksen käyttö 

 Risto Tarvainen esitti seuran saaman korona-avustuksen (1500€) 
 käyttösuunnitelmaksi Seurantalon pihalla olevan terassin ja metappiin johtavien 
 pitkospuiden uusimisen. Materiaalihankintojen kustannusarvio on 1600€. 



 Avustus tulisi käyttää 31.3.2021 mennessä.  Ehdotus hyväksyttiin ja se pyritään 
 toteuttamaan ripeästi, jotta tarvittava puutavara saadaan kuljetettua saareen 
 jäitä pitkin (Kivisalmi-Kuorsalo).  Risto tekee tavaratilauksen laskelmiensa 
 perusteella ja Raimo vastaa kuljetuksesta, joka toteutetaan talkoovoimin joko 
 27.2. tai 6.3.2021. Risto huolehtii tiedotuksesta. 

7. Muut asiat 

 Keskusteltiin eri keinoista aktivoida kuorsalolaisia mukaan seuran toimintaan ja 
 tutustumaan toisiinsa. Myös saaren rikasta historiaa pyritään pitämään esillä. 
 Seuraavia ideoita (osa jo viime vuodelta) esitettiin: Kyläkävelyt eri 
 saaren alueille ja mahdollinen taloihin tutustuminen (ensi kesänä ainakin 
 Leerviikin kävely).  ”Kevyttapahtumat”, joissa vetäjä voi olla kuka tahansa 
 saarelainen (lasten jalkapallo, kalastuskurssi, lautapelit talolla, tietovisailut 
 talolla/koululla, saaren perinteisiin kuuluvan Linna-pelin 
 ”henkiinherättäminen”). Maisemanhoito jättipalsamin ja lupiinin leviämisen 
 estämiseksi. Vanhojen hyötykasvien ylläpito ja jakaminen saarelaisille sekä 
 taimien vaihto (tiedottaminen mm. FB:n kautta). 

 Keskusteltiin uuden mielipidekyselyn tekemisestä jäsenkunnan toiveista seuran 
 toiminnan suhteen. 

 Keskusteltiin Marjatta Astrénin johtokunnalle lähettämästä ehdotuksesta kerätä 
 tietoja ja tarinoita hautuumaalle haudatuista henkilöistä ja järjestää tältä pohjalta 
 ohjattuja hautuumaakävelyjä.  Ehdotusta pidettiin kannatettavana, mutta 
 toteutus vaatii henkilöhistorioiden arkaluontoisuuden vuoksi hienotunteisuutta 
 ja aineistonkeruun hyvää tapaa ja hallintaa.  Halukkaat voisivat antaa 
 haluamiaan tietoja sähköpostitse seuran osoitteeseen. Anne Lempinen lupasi 
 toimia projektin vastuuhenkilönä. Tietojenkeruusta tiedotetaan seuran sivujen 
 kautta.  

 Hanna kertoi hankkivansa anniskelupassin pubi-toimintaa varten kevään aikana. 
 Myös Reetta oli kiinnostunut sen hankkimisesta. 

Riitta Forsgrén on lupautunut tapahtumavastaavaksi rokki/konsertti/karaoke –
tapahtumiin. 

 Anna kertoi Juhani Korhosen terveiset kokoukselle: 1)Koulun kirjasto pyritään 
 avaamaan saarelaisten käyttöön kesäkuun -21 alusta alkaen viikonloppuisin pe-
 la-su klo 12-15. Varsinainen avajaistapahtuma voidaan koronatilanteesta 
 riippuen ehkä järjestää myöhemmin kesällä. Aukioloaikoja voidaan myös 
 tilanteen mukaan muuttaa kesän kuluessa. 2)Koulun varastorakennuksen 
 kunnostustöitä jatketaan kesällä. Korhonen on hakenut tätä varten avustuksia, 
 mutta niiden saaminen yksityishenkilönä voi olla vaikeata. 

 Seuraava johtokunnan kokous pidetään 15.5.2021 (alustava ehdotus) 
 mahdollisuuksien mukaan saaressa. 

8. Kokouksen päättäminen 

 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.58. 



 

Kokouksen vakuudeksi 

 

Hanna Saarniaho   Anna Kiilavuori 

puheenjohtaja   sihteeri 

 

 

  


