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Kuorsalo-Seuran syyskokous  

 

Aika: 15.8.2020 klo 13:00 

 

Paikka: Kuorsalon seurantalo  

 

Läsnä: Marja Vasara , pj 

  Hanna Saarniaho, sihteeri 

Martti Mäkelä 

Mervi Mäkelä 

Sirkka Arvilommi 

Erkki Arvilommi 

Raimo Korjus 

Julius Rajasalo 

Risto Tarvainen 

      

1§ Kokouksen avaus 

 

Marja Vasara avasi kokouksen. 

 

2§ Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkistajan valinta 

 

Valittiin puheenjohtajaksi Marja Vasara, sihteeriksi Hanna Saarniaho ja pöytäkirjantarkis-

tajiksi Sirkka ja Erkki Arvilommi 

 

3§ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

 

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 

 

4§ Vuoden 2021 toimintasuunnitelman hyväksyminen 

 

Käsiteltiin johtokunnan esitys vuoden 2021 toimintasuunnitelmaksi. Ehdotettiin, että koh-

taan ”Hautuumaan hoito” lisätään teksti: ”jatketaan suurten puiden harvennusta”. Ehdotus 

hyväksyttiin. Ehdotettiin myös, että kohtaan ”Museotoiminta” lisätään teksti: ” kehitetään 

yhteistyötä koulun kanssa kouluun tulevan kirjaston ja näyttelytilan ja varastorakennuksen 

tilojen saamiseksi osaksi Kuorsalon museotoimintaa". Ehdotus hyväksyttiin. Muilta osin 

toimintasuunnitelma hyväksyttiin. 

 

5§ Vuoden 2021 jäsenmaksun ja kannattajajäsenmaksun määrääminen 

 

Vuonna 2020 jäsenmaksu on ollut 15 euroa ja kannattajajäsenmaksu 100 euroa. Päätettiin 

pitää vuoden 2021 jäsenmaksu ja kannattajajäsenmaksu ennallaan. 

 

6§ Johtokunnan jäsenten lukumäärä ja toiminnantarkastajien palkkiosta määrääminen 

 

Ehdotettiin johtokunnan jäsenten lukumääräksi kahdeksaa henkilöä. Ehdotus hyväksyttiin. 

Päätettiin, ettei toiminnantarkastajille makseta palkkiota. 
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7§ Vuoden 2021 talousarvion hyväksyminen 

 

               Käsiteltiin johtokunnan esitys vuoden 2021 talousarvioksi. Talousarvio hyväksyttiin.  

 

5§ Johtokunnan puheenjohtajan valitseminen  

 

Ehdotettiin johtokunnan puheenjohtajaksi Hanna Saarniahoa. Ehdotus hyväksyttiin. 

 

9§ Johtokunnan jäsenten hyväksyminen erovuoroisten tilalle  

 

Ehdotettiin, että Raimo Korjus ja Risto Tarvainen jatkaisivat johtokunnan jäseninä. Ehdo-

tus hyväksyttiin. Ehdotettiin johtokunnan uusiksi jäseniksi Anne Lempistä, Tarja Herttu-

aista ja Reetta Kettusta. Ehdotus hyväksyttiin. 

 

10§ Kahden toiminnantarkastajan ja yhden varamiehen valinta 

 

Ehdotettiin, että Hannu Korjus ja Päivi Pouru jatkavat toiminnantarkastajina. Ehdotus hy-

väksyttiin. 

11§ Seuran kokouksen koollekutsumistavasta päättäminen  

Jäsenistölle on lähetetty kokouskutsut jäsenkirjeen yhteydessä joko sähköpostilla tai kir-

jeenä. Lisäksi kokouksista tiedotetaan ilmoitustauluilla sekä Kuorsalo.fi-sivuilla. Päätettiin 

jatkaa kokouskutsun lähettämistä sähköpostilla tai kirjeenä.  

 

12§ Muut esille tulleet asiat 

 

Väistyvää puheenjohtajaa Marja Vasaraa kiitettiin ansiokkaasta toiminnasta Seuran pu-

heenjohtajana. Päätettiin luovuttaa Oltermanninsauva Marja Vasaralle ensi kesän kesäjuh-

lissa. 

 

Raimo Korjus on ollut yhteydessä Haminan kaupunkiin koskien postilaiturin ympäristön 

siistimistä. Kaupunki on luvannut tulla siistimään laiturin ympäristön. 

 

Kokouksen vakuudeksi 

 

 

 

Marja Vasara   Hanna Saarniaho 

puheenjohtaja   sihteeri 

 

 

 
 


