
Kuorsalo-Seura ry    

Syyskokous 2021 

Aika: 15.8.2021 klo 13.00 

Paikka: Kuorsalon seurantalo 

Läsnä: Tuire Kaitila-Tarvainen, Anna Kiilavuori, Kai Kiilavuori, Hilkka Korhonen, Juhani Korhonen, Raimo 

Korjus, Anne Lempinen, Raine Lempinen, Hanna Saarniaho, Risto Tarvainen ja Johanna Taskinen (11 

henkeä). 

 

1. Kokouksen avaus 

○ Seuran puheenjohtaja Hanna Saarniaho avasi kokouksen klo 13.08. 

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkistajan valinta 

○ Puheenjohtajaksi valittiin Hanna Saarniaho, sihteeriksi Anna Kiilavuori ja 

pöytäkirjantarkistajiksi Anne Lempinen ja Raine Lempinen 

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

○ Kokouskutsu on lähetetty jäsenistölle 03/2021. Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi 

ja päätösvaltaiseksi. 

4. Vuoden 2022 toimintasuunnitelman hyväksyminen 

○ Puheenjohtaja esitteli johtokunnan ehdottaman toimintasuunnitelman vuodelle 2022. Se 

hyväksyttiin sellaisenaan. Keskustelussa eri tapahtumista tuli esille seuraavaa: 

Kesäretken kohteeksi toivottiin ensisijaisesti Haapasaarta. 

Kesäjuhlien ohjelmaan ehdotettiin Kuorsalo/Tammio -yhteistyön herättämistä 

uudelleen henkiin (Tuire Kaitila-Tarvainen) ja tämä sai kannatusta. Myös 

yhteistyötä Mäntlahden kyläyhdistyksen kanssa ehdotettiin. Ensi kesän juhlan 

aiheeksi ehdotettiin ”Kuorsalon taiteilijat” liittyen siihen, että koulun Galleria 

Korusalassa on todennäköisesti ensi kesänä Kuorsalon taiteilijoiden näyttely (Juhani 

Korhonen). 

Seurantalon kiinteistön loppuosan ostamista selvitetään maanomistajan kanssa. 

Vuokra-aikaa on toistaiseksi vielä reilusti jäljellä. 

Museotoiminnasta ehdotettiin, että Seurantalon museo voisi olla ensi kesänä 

muutaman kerran auki ja samanaikaisesti pidettäisiin myös pop up -kahvilaa. 

Juhani Korhonen kertoi koulun varastorakennuksen tänä syksynä tapahtuvasta 

kunnostuksesta, jonka jälkeen voidaan arvioida tilan soveltuvuutta museokäyttöön. 

Tuomo Silenti on aiemmin ehdottanut ko. tilaan kalastus-, merenkulku- ja 

luotsausaiheisen esineistön ja aineiston näyttelyä. Museotoimikunnan tehtäväksi 

annettiin valmistella saarelaisille lähetettävä tiedote tällaisen materiaalin talteen 

ottamisesta ja säilyttämisestä museota varten. Tiedote laitetaan jakeluun Kuorsalo-

Seuran tiedotuskanavissa.  

Luontokoulutapahtumaan jäljellä olevan hankerahan mielekkäästä käytöstä 

keskusteltiin, koska lasten osallistumismäärä on ollut tänä vuonna hyvin pieni. 

Tapahtuman aiheeksi ehdotettiin aikuisille ja lapsille suunnattua villivihannes -

kurssia (Anne Lempinen).  

Juhani Korhonen kertoi suunnittelevansa koululle ensi kesänä maalauskurssia (1 

viikko) ja/tai neulanreikäkamera -kurssia (3 päivää). Selvitetään Leader-Sepran 

hankeavustusta, joka tulisi hakea Seuran nimissä (Hanna Saarniaho). 

 



5. Vuoden 2022 jäsenmaksun ja kannattajajäsenmaksun määrääminen 

○ Vuonna 2021 jäsenmaksu on ollut 15 euroa ja kannattajajäsenmaksu 100 euroa. Päätettiin 

pitää vuoden 2022 jäsenmaksu ja kannattajajäsenmaksu ennallaan. 

6. Johtokunnan jäsenten lukumäärä ja toiminnantarkastajien palkkiosta päättäminen 

○ Ehdotettiin johtokunnan jäsenten lukumääräksi kahdeksaa henkilöä ja puheenjohtajaa. 

Ehdotus hyväksyttiin.  

○ Päätettiin, ettei toiminnantarkastajille makseta palkkioita, mutta mahdolliset kulut 

korvataan. 

7. Vuoden 2022 talousarvion hyväksyminen 

○ Rahastonhoitaja Risto Tarvainen esitteli johtokunnan talousarvioehdotuksen, joka 

hyväksyttiin muutoksetta 

○ Seuran tapahtumien mahdolliset osallistumismaksut pidetään jäsenille edullisempina kuin 

muille osallistujille. 

8. Johtokunnan puheenjohtajan valitseminen 

○ Puheenjohtajaksi ehdotettiin nykyistä puheenjohtajaa Hanna Saarniahoa. Ehdotus 

hyväksyttiin. 

9. Johtokunnan jäsenten valitseminen erovuoroisten tilalle 

○ Erovuorossa olleet Julius Rajasalo ja Anna Kiilavuori valittiin uudelleen johtokuntaan. Martti 

Mäkelä halusi luopua jäsenyydestä ja tilalle ehdotettiin Johanna Taskista. Ehdotus 

hyväksyttiin. 

10. Kahden toiminnantarkastajan ja yhden varamiehen valinta 

○ Ehdotettiin, että toiminnantarkastajina jatkavat Päivi Pouru ja Hannu Korjus ja heidän 

varahenkilönään Timo Silenti. Ehdotus hyväksyttiin. 

11. Seuran kokouksen koollekutsumistavasta päättäminen 

○ Jäsenistölle on lähetetty kokouskutsut jäsenkirjeen yhteydessä joko sähköpostilla tai 

kirjeenä. Päätettiin jatkaa kokouskutsun lähettämistä sähköpostilla tai kirjeenä. 

12. Muut esille tulleet asiat 

○ Tuomo Silennin kutsuminen seuran kunniajäseneksi. Seuran johtokunta esitti uudeksi 

kunniajäseneksi Tuomo Silentiä. Perusteluina esitettiin hänen mittava työnsä Kuorsalon 

historian ja saarelaiselämän tutkijana ja kirjoittajana (useita julkaisuja ja monet Seuran 

nettisivujen kirjoitukset) sekä lukuisat esiintymiset Seuran tilaisuuksissa. Lisäksi hän on 

pitkäaikainen Seuran jäsen, toiminut Seuran johtokunnassa ja on tällä hetkelläkin 

museotoimikunnan jäsen. Kokous hyväksyi esityksen yksimielisesti. 

13. Kokouksen päätös 

○ Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.04. 

 

Kokouksen vakuudeksi  

 

Hanna Saarniaho                                                                       Anna Kiilavuori 

puheenjohtaja                                                                           sihteeri       

 

Anne Lempinen                                                                        Raine Lempinen 

pöytäkirjantarkistaja                                                               pöytäkirjantarkistaja 


