
 

Kuorsalo-Seura ry 

Johtokunnan kokous 2/2022 

 

Aika: 12.2.2022 klo 10 

Paikka: Teams 

Läsnä: Hanna Saarniaho, puh.joht., Anna Kiilavuori, siht., Tarja Herttuainen, Reetta Kettunen, 

Raimo Korjus, Anne Lempinen, Julius Rajasalo, Risto Tarvainen ja Johanna Taskinen 

 

 

1§  Kokouksen avaus 

 Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.34. Kokouksen alku viivästyi teknisten ongelmien 

 vuoksi. 

 

2§  Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastus 

 Pöytäkirja hyväksyttiin muutoksitta. 

 Keskusteltiin vielä 7§:n kohdasta , joka koski Suomen Kulttuurirahaston apurahan 

 anomisesta tehtyä päätöstä. Todettiin, että Juhani Korhosen esitys apurahan 

 anomisesta Seuran toimesta olisi edellyttänyt perusteellisemman valmistelun, johon ei 

 aikataulullisesti ollut nyt mahdollisuutta. Asia olisi pitänyt sisällyttää vuoden 2022  

 toimintasuunnitelmaan. Johtokunta keskustelee tästä  ja tulevista toimintatavoista vielä 

 Korhosen kanssa, jotta yhteistyö  hänen kanssaan ja koulun rakennusten käytön suhteen 

 voi jatkua hyvänä yhteisöllisyyden ja saarelaisten viihtyvyyden ylläpitämiseksi. 

 

3§ Jäsenkirje ja toimintakertomus korjaukset/muutokset 

 Käytiin läpi puheenjohtajan tekemät edellisen kokouksen ehdottamat korjaukset ja 

 muutokset jäsenkirjeeseen ja toimintakertomukseen ja joitakin painovirheitä vielä 

 korjattiin. Kevätkokous sovittiin alkavaksi 29.5.2022 klo 11.  

 Molemmat hyväksyttiin. 

 

4§ Hätäryhmän perustaminen 

 Keskusteltiin Seuran jäsenille perustettavasta Whatsapp –hätäryhmästä Risto Tarvaisen 

 laatiman ehdotuksen pohjalta. Ehdotus hyväksyttiin. Tiedotteessa korostetaan, ettei 

 ryhmä ole kuulumisten ja terveisten lähettämistä varten ja ettei Seuran 

 puhelinnumeroon voi soittaa. Valtuutettiin Risto hankkimaan puhelinliittymä, 

 perustamaan ryhmä ja tiedottamaan ryhmästä jäsenille. Johtokunnan jäsenet ovat 

 ryhmän ylläpitäjiä. 

 

5§ Kesäduuni OP Kymenlaakson piikkiin 

 Käsiteltiin Kymenlaakson OP:n lähettämää tiedotetta Kesäduuni OP:n piikkiin -

 kampanjasta, jossa yleishyödylliset yhdistykset voivat hakea tukea Kymenlaakson 

 alueella 15-17 –vuotiaiden nuorten työllistämiseksi tulevana kesänä kahdeksi viikoksi. 

 Päätettiin tehdä hakemus (Hanna Saarniaho hoitaa), hakuaikaa on 28.2.22 asti. 

 Työtehtäviksi ehdotettiin hautuumaan hoitamattomien hautojen kunnostustyö, 



 Seurantalon siivous- tai kunnostustehtävät, rantojen ja metsäalueiden siivous. Jos tukea 

 saadaan, tehtävistä päätetään tarkemmin seuraavassa kokouksessa. 

 

6§ Mielipidekyselyn vastausten purku 

 Aloitettiin kyselyn vastausten käsittely johtokunnan jäsenten tekemien kysymyskoontien 

 pohjalta. Kyselyyn saatiin kaikkiaan 72 vastausta (n. 30% jäsenistä). 

  

 Kyllä/ei -kysymykset 

  Kysymykset käytiin  lyhyesti läpi Johanna Taskisen laatimien piirakkadiagrammien 

  avulla. 

 

 Kysymys 3 (palaute edellisen kesän tapahtumista, 41 vastausta):  

  Pääsääntöisesti tapahtumat saivat myönteistä palautetta ja määrää pidettiin  

  sopivana.  Kyläkävely ja kesäretki saivat erityisesti kiitosta ja niiden toivotaan  

  jatkuvan. Myös luontokoulun jatkoa toivottiin. Nimilappujen käyttöä pidettiin  

  hyvänä (3 vastausta). Kesäjuhlan sanottiin (2 vastausta) toistavan itseään, toivottiin 

  vaihtelua. 

   

  Toimenpide-ehdotukset: Ensi kesän kesäjuhliin kysytään ajoissa halukkaita esiintyjiä 

  (erityisesti lapset/nuoret). Linna –pelin näytös  tai turnaus kesäjuhlien yhteydessä ja 

  pelin säännöt Seuran sivuille. Kesäjuhlien monipuolistaminen (esim. soutukilpailujen 

  elvytys) edellyttää lisää voimavaroja. Johtokunnan rahkeet eivät yksin riitä,  

  tarvittaisiin lisää vapaaehtoisia. 

  

 Kysymys 8 (talkootoiminta, 54 vastausta) 

  Pääsääntöinen suhtautuminen oli positiivista, talkoita pidettiin hyvänä perinteenä ja 

  yhteisöllisyyttä parantavana. Osallistuminen voi jäädä monestakin syystä (epäsopiva 

  aika, oman pihan työt, ikä). Leerviikin (kaislikkojen niitto, rantojen siivous) koettiin 

  jääneen paitsioon. Kuorsalon ja lähisaarten rantojen siivousta toivottiin. 

 

  Toimenpide-ehdotukset: Korostetaan, että yksikin osallistuminen on ilahduttavaa ja 

  paikalle voi tulla vain sosiaalisessa mielessä, jos ei esim. jaksa tai kykene tekemään 

  töitä. Kannustetaan kaikkia saarelaisia rantojen ja roskien siivoukseen yleisesti (esim. 

  retkille aina roskapussi mukaan). 

 

 Kysymys 9 (kevyttapahtumat, 39 vastausta) 

  Ideoita kevyttapahtumiin saatiin paljon. Vapaaehtoisia vastuuhenkilöitä ei noussut 

  esille. Linna –peli –tapahtuman jatkoa toivottiin (6 vast.). 

 

  Toimenpide-ehdotukset: Seura järjestää ensimmäisen peli-illan (tai iltapäivän) talolla 

  (lautapelit ym.), voidaan harkita myös pubin avaamista silloin. Linna-peli pyritään 

  järjestämään 3-4 eri kertana. 

 

 Kysymys 4 (saaren elinvoimaisuuden säilyttäminen ja palvelutoiveet) 



  Palvelutoiveita oli paljon (83 kpl). Eniten toivottiin saaritalkkaria, kahvila- tai  

  kioskitoimintaa (pop up, vapaamuotoinen kahvittelu), kauppakuljetuspalvelua ja 

  apua henkilökuljetuksiin.  Yhteisöllisyyttä korostettiin ja toivottiin myös  

  yksinkertaisen elämän säilyttämistä ja erämaisuutta. 

  

  Toimenpide-ehdotukset: Eri toiveita oli niin paljon, ettei Seuralla ole resursseja  

  toteuttamiseen. Kyselyn yksi tarkoitus olikin visioida saaren tulevaisuuden näkymiä 

  pitemmällä tähtäimellä saarelaisten toiveita kuuntelemalla. Palveluhakemiston tai –

  ringin perustamista selvitetään ja tiedustellaan rinkiin halukkaita henkilöitä. 

 

 Kysymysten käsittelyä jatketaan seuraavassa kokouksessa (kysymyksestä 5 eteenpäin). 

   

7§ Muut asiat 

 Muita asioita ei ollut. 

 

8§ Seuraava kokous 

 Seuraava kokous on 12.3.2022 klo 10 Teams -kokouksena 

 

9§ Kokouksen päättäminen 

 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.07. 

 

 

Vakuudeksi 

 

 

 

Hanna Saarniaho   Anna Kiilavuori 

Puheenjohtaja   sihteeri 


