
Kuorsalo-Seura PÖYTÄKIRJA

Johtokunnan kokous 4/21
Aika: lauantai 7.8.21 klo 11

Paikka: Seurantalo

Läsnä: Hanna Saarniaho, puh.joht., Anna Kiilavuori, siht., Tarja Herttuainen, Reetta Kettunen
(etäyhteydellä), Raimo Korjus ja  Risto Tarvainen

1§ Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 11.09.

2§ Edellisen kokouksen pöytäkirja
1. Hyväksyttiin kahden edellisen kokouksen (15.5.21 ja 19.6.21) pöytäkirjat ilman

muutoksia.
2. Käytiin läpi kokouksisssa sovittujen asioiden toteutumista ja todettiin seuraavaa:

a. Polkujen kunnostus: Muut kuin rasitepolut ovat periaatteessa maanomistajien
vastuulla ja lupa ylläpitoon pitäisi kysyä heiltä. Rasitepolkuja on saaressa
melko vähän. Ne ovat kunnan eli Haminan ylläpitovastuulla. Kunnalle
kuuluvan Postirannan alueen siistiminen ja puuston raivaus on edelleen
tekemättä. Alueen hoitoon kuuluisi myös kunnan laiturin kunnon ylläpito sekä
alueella olevan kaivon käyttökelpoisuudesta huolehtiminen. Raimo Korjus on
yhteydessä kuntaan (tekninen osasto) asian edistämiseksi. Pyritään
järjestämään kunnan toimihenkilöiden ja johtokunnan tapaaminen yhteistyön
kehittämiseksi. Selvitetään mahdollisuuksia saada Haminalta rahallista
avustusta ja työapua saaren toimivuuden kohentamiseksi.

b. Avustushakemus seurakunnalta hautuumaan puunkaatoprojektia varten on
kesken. Puheenjohtaja hoitaa asiaa.

c. Marjatta Astrénin järjestämästä arkeologien vierailusta ei ole saatu mitään
palautetta

3. Jatkossa sihteeri lähettää johtokunnan kokousten pöytäkirjan jäsenten
kommentoitavaksi 2 viikon ajaksi, jonka jälkeen korjattu pöytäkirja viedään Seuran
sivuille johtokunta -osioon. Lopullinen versio sinne viedään, kun pöytäkirja on
seuraavassa kokouksessa virallisesti hyväksytty.

3§ Syyskokouksessa käsiteltävät asiat
1. Toimintasuunnitelma ja talousarvio

a. Käytiin läpi puheenjohtajan laatima toimintasuunnitelmaehdotus vuodelle
2022. Seuraavia tarkennuksia ja lisäyksiä tehtiin:

■ Juttutuvan tilalla jatketaan kyläkävelyjä. Ensi kesän kohteena on
Tallouri-Vekka -kyläalue. Myöhempiä kohteita voisivat olla Itäpuoli ja
ns. Enckelinniemi.

■ Toteutetaan joko rokki-ilta tai karaokeilta. Nämä voisivat olla jatkossa
vuorovuosina.

■ Ehdotuksia Kesäretken kohteeksi tiedustellaan syyskokouksessa. Nyt
esille tulivat Haapasaari ja Tammio.



■ Luontokoulutapahtuman toteuttamiseksi on jäänyt vielä rahoitusta.
Tapahtuma pyritään toteuttamaan ilman ulkopuolista apua.

■ Rakennusten ja irtaimiston hoidossa ei ole nyt isoja projekteja tulossa.
Huolletaan kattoja, järjestetään keittiötila toimivammaksi ja tehdään
talolla muutakin suursiivousta. Museon avaimesta teetetään kopio
kaikkiin seurantalon avainnippuihin ja lukko sarjoitetaan puhvetin
lukon kanssa yhteen.

■ Selvitetään maanomistajalta kiinteistön ostomahdollisuutta, jotta
loppuosakin Seurantalon kiinteistön alueesta saataisiin Seuran
omistukseen.

■ Museon käyttöä voitaisiin lisätä pitämällä sitä kesällä auki muutamana
päivänä.

■ Vanhankylän maisemanhoitoa jatketaan entiseen malliin. Lisäksi
selvitetään latoalueen maanomistajalta mahdollisuutta ladon
vaurioituneen pärekaton kunnostukseen (jopa peltikatolla) ladon
pelastamiseksi tuhoutumiselta.

■ Lisätään Linna-peli esimerkiksi kevyttapahtumasta jäsenistön
aktivointi -kohtaan.

■ Ylläpidetään Kierrätys  -teemaa. Pyritään saamaan Seurantalon
jätehuolto toimivaksi ja kehittämään Mäntlahden kierrätyspisteen
toimintaa saarelaisia mahdollisimman hyvin palvelevaksi.

b. Käsiteltiin taloudenhoitajan laatima talousarvioehdotus vuodelle 2022. Se
päätettiin viedä syyskokoukselle sellaisenaan. Jäsenmäärä on nyt 223. Se on
hieman laskenut johtuen mm. siitä, että yli 3 vuoden maksurästit omanneet on
vapautettu jäsenyydestä.

2. V. 2022 jäsenmaksu ja kannattajajäsenmaksu
a. Jäsenmaksu ehdotetaan pidettäväksi ennallaan 15€.
b. Kannattajajäsenmaksu ehdotetaan pidettäväksi ennallaan 100€.

Kannattajajäseniä ei toistaiseksi ole. Sellaiseksi yritetään saada lähialueen
palveluja tarjoavia yrittäjiä, joiden yhteystiedot voidaan sitten laittaa seuran
sivuille saarelaisten tiedoksi ja yhteydenottoa varten.

3. Johtokunnan puheenjohtaja
a. Hanna Saarniahoa ehdotetaan jatkamaan puheenjohtajana, johon hän on

suostunut.
4. Johtokunnan jäsenet erovuoroisten tilalle (Julius Arvilommi, Anna Kiilavuori, Martti

Mäkelä).
a. Julius Arvilommi ja Anna Kiilavuori ovat ilmaisseet halukkuutensa jatkaa

johtokunnassa. Martti Mäkelän kantaa tiedusteltiin kokouksen jälkeen. Hän
luopuu jäsenyydestä. Tilalle ehdotetaan Johanna Taskista, joka on antanut
suostumuksensa.

b. Reetta Kettunen on harkinnut luopumista kesken kauden, mutta keskustelun
jälkeen on valmis toistaiseksi jatkamaan johtokunnassa.

5. Toiminnantarkastajat ja heidän varahenkilönsä (Hannu Korjus, Päivi Pouru, varalla
Timo Silenti)

a. Samoja henkilöitä ehdotetaan edelleen

4§ Mielipidekysely



Seuran jäsenille lähetetään loppukesän aikana mielipidekysely Seuran toiminnasta.
Seuraavia aiheita sisällytetään kyselyyn (sihteeri laatii alustavan version kyselystä
muiden kommentoitavaksi):

● tämänvuotiset tapahtumat
● tulevaisuuden visiot/toiveet
● saaren avaaminen ulkopuolisille
● maanomistajien mielipide polkujen aukipitämisestä ja merkitsemisestä

virkistyskäyttöä varten
● omat tarpeet saaren elinvoimaisuuden lisäämiseksi (lisää palveluja?)
● minkä verran saarelaiset käyttävät Haminan palveluja
● halukkuus/tarve mökkitalkkarien tai remonttiavun yms. käyttöön (palvelulinkit)
● mielipide mönkijöiden ja maastopyörien käytöstä
● halukkuus yhteisöllisyyteen/yhdessä tekemiseen/talkoisiin
● jäsenmaksun suuruus, tarjoaako nykyinen riittävästi vastetta, ollaanko

valmiita korkeampaan maksuun, jotta työapua voidaan ostaa saareen
● nuorison toiveet, miten aktivoidaan
● kevyttapahtumien aiheet, halukkuus vetää tapahtumia

5§ Museotoimikunnan terveiset
1. Museotoimikunta kokoontui 1.8.21. Kokousajankohtaa ei oltu varmistettu, joten kaikki

toimikunnan jäsenet eivät olleet tietoisia kokouksesta. Kokouksessa suunniteltiin
koululla olevan Kuorsalon vanhan koulun aineiston luettelointia ja kuvausta sekä
vuokrasopimuksen tekoa koulun nykyisen omistajan Juhani Korhosen kanssa
aineiston säilyttämiseksi ja näytteillä pidettäväksi koululla olevan kirjaston tiloissa.
Näissäkin asioissa on ilmennyt epäselvyyksiä eri osapuolten käsitysten kanssa.

2. Johtokunnassa sovittiin nyt, että luettelointi ja kuvaus tehdään aineiston omistajan eli
Kuorsalo-Seuran (museotoimikunnan) toimesta. Reetta Kettunen ehdotti
vuokrasopimuksen sijaan deponointisopimuksen tekoa. Hän selvittää, miten tämä
käytännössä tapahtuu.

3. Koulun aineiston vakuuttaminen. Sovittiin, ettei vakuutusta oteta, koska aineistoa ei
voi rahallisesti korvata. Aineistolla olisi vahingoittuessaan lähinnä tunnearvo.
Säilyminen voitaisiin parhaiten taata tallentamalla aineisto virtuaaliseen muotoon.

6§ Paloharjoitus
Palomestari Petteri Markkanen (Kympe) oli ottanut puheenjohtajaan yhteyttä
paloharjoituksen järjestämiseksi saaressa. Asia on tärkeä, mutta ajankohta tälle
kesälle melko myöhäinen. Ohjataan Markkanen ottamaan yhteyttä Jorma Vasaraan
(saaren palovastuuhenkilö) harjoituksen järjestämiseksi sopivana ajankohtana.

7§ Muut asiat
1. Päätettiin ehdottaa syyskokouksessa Seuran uudeksi kunniajäseneksi Tuomo

Silentiä.
2. Anne Lempinen on lupautunut valmistelemaan Marttatoiminnan perustamista

Kuorsaloon ja hänen toivotaan esittävän suunnitelmaa Seuran syyskokouksessa.
Marttayhdistykset ovat itsenäisesti toimivia eikä toiminta voi olla Kuorsalo-Seuran
alaista. Seuran sivuja voi käyttää tiedotuskanavana ja Seurantaloa toimintatilana.



3. Saaressa on mahdollisesti ollut rottahavaintoja. Hanna Saarniaho laatii asiasta
tiedotteen, jossa on ohjeita ongelman välttämiseksi (kiinteät, suljetut kompostit, ei
talousjätteiden jättämistä tai kaivamista maahan jne.)

4. Meripelastusseura on ottanut yhteyttä, jotta selvitettäisiin, minne sen 1980-luvulla
Woxi-Weikoille lahjoittama Haapasaari-venettä kuvaava taulu on kadonnut.
Tiedotetaan asiasta Woxi-Weikkoja (Risto Tarvainen). Asian selvittely ei kuulu
Seuralle.

5. Keskusteltiin Anne Lempisen aiemmin lähettämän viestin pohjalta Seuran
tilaisuuksien johtamisesta ja osallistujien esittäytymisestä, jotta saarelaiset oppisivat
tuntemaan toisiaan. Todettiin, että tilaisuuksissa olisi ryhdikästä, jos joku
vastuuhenkilöistä tilaisuuden luonteesta riippuen toimisi vetäjänä/ tiedottajana.
Esittäytymisen tulisi tapahtua kunkin henkilön vapaaehtoisuuden pohjalta.

8§ Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.41.
Puheenjohtaja kutsuu aikanaan seuraavan kokouksen koolle.

Kokouksen vakuudeksi

Hanna Saarniaho Anna Kiilavuori
puheenjohtaja sihteeri


