
Kuorsalo-Seura ry    

Syyskokous 2022 

Aika: 13.8.2022 klo 13.00 

Paikka: Kuorsalon seurantalo 

Läsnä: Tuire Kaitila-Tarvainen, Anna Kiilavuori, Kai Kiilavuori, Raimo Korjus, Hanna Saarniaho ja Risto 

Tarvainen (6 jäsentä). 

 

1. Kokouksen avaus 

○ Seuran puheenjohtaja Hanna Saarniaho avasi kokouksen klo 13.06. 

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkistajan valinta 

○ Puheenjohtajaksi valittiin Hanna Saarniaho, sihteeriksi Anna Kiilavuori ja 

pöytäkirjantarkistajiksi Tuire Kaitila-Tarvainen ja Kai Kiilavuori 

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

○ Kokouskutsu oli lähetetty jäsenistölle sääntöjen edellyttämällä tavalla hyvissä ajoin 

jäsenkirjeiden, Seuran nettisivujen ja tapahtumakalenterin kautta. Kokous todettiin 

laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

4. Vuoden 2023 toimintasuunnitelman hyväksyminen 

○ Puheenjohtaja esitteli johtokunnan ehdottaman toimintasuunnitelman vuodelle 2023. 

Ehdotukseen tehtiin seuraavat lisäykset: Kohtaan 9. Vanhankylän maisemanhoito lisättiin 

tarkennukseksi polkujen auki pitäminen. Kohdaksi 11. lisättiin Polkujen kunnossapito ja 

merkitseminen. Tämän jälkeen toimintasuunnitelma hyväksyttiin yksimielisesti. 

5. Vuoden 2023 jäsenmaksun ja kannattajajäsenmaksun määrääminen 

○ Vuonna 2022 jäsenmaksu on ollut 15 euroa ja kannattajajäsenmaksu 100 euroa. Päätettiin 

nostaa vuoden 2023 jäsenmaksu 20 euroon. Kannattajajäsenmaksu pidetään ennallaan. 

6. Johtokunnan jäsenten lukumäärä ja toiminnantarkastajien palkkiosta päättäminen 

○ Ehdotettiin johtokunnan jäsenten lukumääräksi puheenjohtaja ja kahdeksan henkilöä eli 

yhteensä yhdeksän henkilöä. Ehdotus hyväksyttiin.  

○ Päätettiin, ettei toiminnantarkastajille makseta palkkioita, mutta mahdolliset kulut 

korvataan. 

7. Vuoden 2023 talousarvion hyväksyminen 

○ Rahastonhoitaja Risto Tarvainen esitteli johtokunnan talousarvioehdotuksen, joka 

hyväksyttiin muutoksitta. 

8. Johtokunnan puheenjohtajan valitseminen 

○ Puheenjohtajaksi ehdotettiin nykyistä puheenjohtajaa Hanna Saarniahoa. Ehdotus 

hyväksyttiin yksimielisesti. 

9. Johtokunnan jäsenten valitseminen erovuoroisten tilalle 

○ Erovuorossa olivat Risto Tarvainen (ollut 10 vuotta johtokunnassa), Raimo Korjus, Reetta 

Kettunen, Tarja Herttuainen ja Anne Lempinen. Sääntöjen mukaan johtokunnassa voi olla 

yhtäjaksoisesti 10 vuotta. Risto Tarvainen ilmaisi halukkuutensa jatkaa edelleen 

johtokunnassa. Syyskokous ehdotti ja päätti yksimielisesti, että hänet valitaan edelleen 

johtokuntaan. Reetta Kettunen oli ilmoittanut, että haluaa erota johtokunnasta. Hänen 

tilalleen valittiin yksimielisesti Sari Mettinen. Muut erovuoroiset olivat valmiit jatkamaan 

johtokunnassa, joten heidät valittiin yksimielisesti. 

10. Kahden toiminnantarkastajan ja yhden varamiehen valinta 



○ Toiminnantarkastajiksi ehdotettiin Hannu Korjusta ja Timo Silentiä ja 

varatoiminnantarkastajaksi Jyri Korhosta. Kaikki olivat antaneet suostumuksensa 

tehtävään. Ehdotus hyväksyttiin. 

11. Seuran kokouksen koollekutsumistavasta päättäminen 

 Jäsenistölle on lähetetty kokouskutsut jäsenkirjeen yhteydessä joko sähköpostilla tai 

 kirjeenä, Seuran nettisivujen ja tapahtumakalenterin kautta. Päätettiin jatkaa kokouskutsun 

 lähettämistä samalla tavalla. 

12. Muut esille tulleet asiat                                                                                                                                      

 Tuire Kaitila-Tarvainen kertoi onnistuneesta Martan päivän tapahtumasta, jonka Anne 

 Lempinen järjesti Seurantalolla. Paikalla oli 15 henkeä. Tilaisuudessa kerättiin perinteisiä 

 saarelaisreseptejä, jotka on koottu tilaisuudesta kertovaan kirjoitukseen. Tämä laitetaan 

 Seuran nettisivuille. Suunnitelmana on järjestää syksyn hirvipeijaisissa maistiaistarjoilu 

 puolamämmi -nimisestä perinnejälkiruoasta. 

13. Kokouksen päätös 

○ Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.37. 

 

Kokouksen vakuudeksi  

 

Hanna Saarniaho                                                                      Anna Kiilavuori 

puheenjohtaja                                                                           sihteeri       

 

Tuire Kaitila-Tarvainen Kai Kiilavuori 

pöytäkirjantarkastaja                                                               pöytäkirjantarkastaja 

 


