
Kuorsalo-Seura    Johtokunta 3/2021 
 
 
Kuorsalo-Seuran johtokunnan kokous lauantaina 19.6.2021 klo 11.00 
 
Paikka:  Seurantalo 
 
Läsnä: Hanna Saarniaho, puheenjohtaja 
 Anna Kiilavuori, sihteeri 
 Tarja Herttuainen 
 Reetta Kettunen 
 Raimo Korjus 
 Anne Lempinen 
 Martti Mäkelä 
 Risto Tarvainen 
 
1. Kokouksen avaus 
 Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 11.05. 
 
2. Kesäjuhla 10.7.21 
 Edeltävät siivous- ja valmistelutalkoot 8.7.21, talkookahvitus (Tarja) 
  Sivurakennusten kattojen puhdistus painepesurilla 
  Polku rantaan ”avataan” 
  Seurantalon ja piha-alueen siivous, myös ikkunoiden puhdistus 
  Huussin tyhjennys 
 
 Ohjelman suunnittelua ja vastuuhenkilöt: 
 -Juhlapuhe ”Kuorsalo 1918”, Tuomo Silenti lupautunut puhujaksi 
 -Kysytään Woxi-Weikkoja soittamaan esim. alkumusiikkia (Risto) 
 -Arpajaiset 

Voitot hankitaan lahjoituksina aiemmilta yhteistyökumppaneilta ja myös 
saarelaisilta 

  Arpajaislipukkeita hankitaan (Anna) 
-Pyydetään juhlaväkeä tulemaan juhlaan selkeät nimikyltit rinnassaan.  

Kylttiin myös maininta asuinpaikasta saaressa. Varataan myös paikan päälle 
nimikylttitarpeita. Johtokunnan jäsenille samanlaiset kyltit. (Anna) 

 -Pullakahvi -tarjoilu (Anne ja Tarja) 
 -Penttilän kiven ”paljastus” 

Terassialueelta siirretty kivi päätettiin nimetä Tuomo Penttilälle kiitokseksi 
merkittävästä talkootyöpanoksesta Seurantalon terassialueen kunnostuksessa 
(kaivinkone, salaojituksen ja alueen kivien kaivaminen ja tasoitus). 
Raimo hankkii kiveen kiinnitettävän kyltin 

 -Tikanheitto, mahdollisesti myös hernepussin heitto 
  Vetäjänä Julius, jos paikalla, Katja Arvilommia kysytään myös 
  Hanna hankkii lasten palkinnot, aikuisille on jo tikkataulut 
 -Varaudutaan iltapubiin 

Hankitaan tässä vaiheessa juomia määrältään n. puolet aiempien kesien 
kokonaismäärästä  
Anniskeluun pyydetään apuhenkilöitä (Maria, ET, Marika, Hanna hankkimassa 
anniskelupassin) 
 

3. Kesän tapahtumajärjestelyt  



Leerviikin kyläkävely 3.7.21, vetäjänä Matti Korjus, Raimo Korjus estynyt, kysytään vielä 
Tuomo Silentiä (Anna) 

 Karaoke 17.7.21 edelleen epävarma, pubi-ilta voidaan pitää joka tapauksessa 
 Rakin-Kotkan retki 24.7.21 
  Osallistujat ja maksut tarkistetaan Viklaan noustaessa (Risto) 
 Vanhankylän 2. niitto 28.7.21, talkooruoka ja -kahvitus (Hanna) 
 Woxi-Weikkojen ilta 7.8.21 vielä varmistumatta, pubi-ilta pidetään joka tapauksessa 

Syyskokous 15.8.21 
  
4. Arkeologin vierailu 28.6.21 

Marjatta Astrén on kertonut kutsuneensa Merikeskus Wellamosta 3 henkilöä, joista yksi on 
arkeologi, tutustumaan Kuorsalon ja Houtereen mahdollisiin uusiin hautalöytöihin. Käyvät 
myös Kuorsalon koululla. Ko. henkilöt tekevät vierailun virkatyönään. Sovittiin, että Kuorsalo-
Seura ei toistaiseksi osallistu projektiin.  
Tutustumiskäyntiin voivat Marjatta Astrénin mukaan osallistua kaikki asiasta kiinnostuneet 
saarelaiset. 

 
5. Mielipidekysely 

Toteutetaan loppukesästä vanhan kyselyn pohjalta pyrkien päivittämään se nykypäivän 
haasteisiin. Kyselyä työstetään seuraavassa kokouksessa.  
Seuraavista asioista keskusteltiin: 
Mitä toivotaan saarelta tulevaisuudessa: halutaanko avautua ulospäin vai säilyttää oma rauha 
ja yhteisö? 
Miten yhteisöllisyyttä ja toisiin tutustumista voidaan edistää? 
Palvelulinkin perustaminen (esim. remonttiapu, mökkitalonmiehen hommat) 
Kuorsalo71 porukan kokoontuminen? 

 
6. Muut asiat 

Polkujen kunnostusta (Johanna Taskisen tekemä ehdotus) voidaan toteuttaa aikaisintaan 
vuonna 2022. 

Selvitetään Haminan kaupungin mahdollisuutta (tekninen osasto) avustaa 
asiassa, polut ovat rasiteteitä ja toimivat myös pelastusteinä (Hanna)  
 

Jo viime kesänä luvatusta postilaiturin alueen raivauksesta ja siistimisestä muistutetaan 
kaupunkia, koska edelleen tekemättä (Raimo). 
 
Keskusteltiin ns. yhteiskuntasuhteiden toimikunnan tarpeellisuudesta ja perustamisesta 
saaren kehittämistä helpottamaan 

Suhde Haminan kaupunkiin aktiiviseksi avustusten ja tukien saamiseksi, 
perusteena mm. se, että kesäasukkaat ovat kaupungille merkittävä lisätuotto ja 
saari toimii myös ulkopuolisille virkistysalueena. (Hanna selvittelee) 
Yhteiskunnan tarjoamien erilaisten rahoituslähteiden selvittäminen, jotta 
tiedettäisiin, mistä avustuksia eri projekteihin on haettavissa. 

   
Haminan seurakunnalta pyydetään raha-avustusta hautuumaan puunkaatojen kustannuksiin 
(Hanna) 
 
Terassialueen kunnostuksen jatkotoimet 

Kysytään Matti Siparia johtamaan ja toteuttamaan uuden terassin rakentamista 
(Risto), palkkaakin voidaan maksaa 
Talkoolaisia pyritään aktivoimaan 
Muu piha-alue haravoidaan ja nurmikon kylvön tarve arvioidaan syksyllä 



 
 Museotoimikunta kokoontuu elokuun alussa, tiedotti puheenjohtaja 

Suunnitelmana on valokuvata ja luetteloida jokainen Kuorsalon koululla oleva 
vanhan koulun säilynyt esine. Sen jälkeen tehdään esineiden säilyttämisestä 
koululla vuokrasopimus koulun nykyisen omistajan Juhani Korhosen kanssa. 
 

 Maksamattomat jäsenmaksut 
Risto esitteli maksurästitilanteen. Sovittiin, että yli 3 vuotta maksamatta 
 jättäneet vapautetaan seuran jäsenyydestä, mutta voivat halutessaan liittyä 
uudelleen jäseneksi Seuran kotisivuilla olevan ohjeistuksen mukaisesti 
 

 Kesän -21 luontokoulutapahtumat (3 kertaa) 
Ilmoittautuneita on ollut hyvin vähän. Osallistumismaksu 10 € kattaa 1-3 
osallistumiskertaa. Maksu pidetään ennallaan. 

 
7. Seuraava kokous 
 Johtokunnan seuraava kokous on lauantaina 7.8.21 klo 11 Seurantalolla 
 
8. Kokouksen päätös 
 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.49. 
 
 
 
 
Kokouksen vakuudeksi 
 
 
 
Hanna Saarniaho   Anna Kiilavuori 
puheenjohtaja   sihteeri 


