
Kuorsalo-Seura 
 
Johtokunnan kokous 2/2021 
 
Aika: 15.5.2021 klo 12 
Paikka: Seurantalo 
Läsnä: Hanna Saarniaho, puh.joht., Anna Kiilavuori, siht., Tarja Herttuainen, Raimo Korjus, Anne 
Lempinen, Martti Mäkelä (teamsin välityksellä), Julius Rajasalo ja Risto Tarvainen. 
 
1§  Kokouksen avaus 
 Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.02. 
 
2§  Luontokoulu 

Karoliina Saarniaho esitteli tulevan kesän Lasten luontokoulu-projektin ohjelman ja 
rahoitussuunnitelman (tarkemmin liitteessä). Projekti on suunnattu 4-12 vuotiaille. 
 
20.6.21 Vesiluonto -teema (retki Salmen seutuun ja Vanhankylän lahdelle) 
04.7.21 Itämeri -teema (Seurantalo) 
11.7.21 Luonto- ja ilmasto -teema (Seurantalo) 
24.7.21 Opintoretki Rakin Kotkaan (kesto n. 5h, kuljetus Viklalla, kaikille avoin, osin       
omarahoitteinen) 
  Viikinki -teema, muinaispolku, keittolounas, sauna- ja uintimahdollisuus 
 
Koko budjetti on 7000 euroa. ELY-keskukselta on saatu tukea 5600 euroa (80%). 
Omavastuu -osuudeksi jää 1400 euroa (20%). 
 
Osallistumismaksuiksi sovittiin: 
 
-Luontokoulu-päivät Kuorsalossa 10 € (sisältää kaikki 3 kertaa) 
 
-Opintoretki  (sisältää kuljetuksen, ohjelman, ruokailun) 

Lapset alle 12 v  25 €  
  Aikuiset  45 € 

Päätettiin, että Seura sponsoroi jäsenille Viklan osuudesta 5 €, jolloin 
osallistumismaksuksi jää 20€ / 40€ 

  
Koronarajoitukset voivat vaikuttaa Luontokoulun toteutumiseen. Rakin Kotkan 
retken arvioitu osallistujamäärä on 40-80 hlöä. Viklan ottama henkilömäärä voi olla 
rajattu koronan vuoksi (normaalisti maksimi on n. 100 henkeä). Tarvittaessa 
selvitetään, onko Viklan mahdollista tehdä 2 ajoa. 

 
Projektiin kuuluu myös Luonto-blogin ylläpito (Saarenluonto.fi). Karoliina ehdotti 
kirjoituskilpailua, jonka aiheena olisi ”Ikimuistoinen luontoelämys saaressa”. Parhaat 
kirjoitukset (ikä huomioiden) julkaistaan ja palkitaan pienellä rahapalkinnolla (esim. 
50€). 
 



Karoliina valmistelee Luontokoulusta mainosesitteen, jonka jakelu tapahtuu 
jäsenkirjeen, Seuran netti-sivujen ja Facebookin kautta. 
 
Koronatilanteen vuoksi ilmoittautumiset osallistumismaksuineen Rakin Kotkan 
retkelle tarvitaan jo 6/2021 puolivälissä, koska Viklan tilaus täytyy perua 40 vrk 
ennen tapahtumaa. Karoliina selvittää tarkat päivämäärät. Jos retki jouduttaisiin 
perumaan, osallistumismaksut palautetaan. Neuvotellaan Viklan kanssa myös 
mahdollisuudesta siirtää retki seuraavaan kesään. 
Retken toteutuessa ja jos tilaa on, jälki-ilmoittautuneiden osallistumismaksua 
nostetaan 5 €:lla. 
 
Keskusteltiin tabletin hankkimista Seuralle. Käyttötarve olisi lähinnä luontoblogia 
varten, muu käyttö voi olla vähäistä. Harkitaan vielä myös lainaus/vuokraus -
mahdollisuutta. 

 
 
3§  Kesän toiminnan suunnittelu ja tapahtumajärjestelyt 
  

22.5.21 Hautuumaan puuston raivaustalkoot 
Raimo on saanut Juha ja Matias Kylmälän avustamaan puunkaadossa  

 Risto hankkii kolmioleivät tms. talkoolaisille 
 
5.6.21  Vanhankylän maisemanhoitotalkoot 
 Hanna vastaa talkootarjoilusta 
 
7.6.21  Hautuumaajuhla 
 Anne ja Anna vastaavat kahvitarjoilusta 
 
3.7.21  Juttutupa: Kyläkävely Leerviikkiin 
 Yhteislähtö Seurantalolta klo 14 

Isäntinä toimivat Matti Korjus (kertoo historiasta ja alueesta) ja Raimo 
Korjus 

 
 8.7.21  Seurantalon ja ympäristön siivous kesäjuhlia varten 
  Tarja vastaa talkootarjoilusta 
 
 10.7.21 Kesäjuhla 
  Ohjelman suunnittelua: 
  -toteutetaan ulkojuhlana koronan takia 
  -tervetuliaissanat (Hanna) 
  -juhlapuhujaksi kysytään (Anna) Tuomo Silentiä aiheena Kuorsalo 1918 
  -arpajaiset 
  -tikanheitto / hernepussin heitto / muuta kilpailua 
  -selvitetään mahdollista lasten esitystä (Raimo) 
  - ex tempore esitykset suotavia 
 
  Kaikille nimikyltti rintaan (ks. tarkemmin kohta 5§) 



   
Kahvitarjoilusta vastaavat Anne ja Tarja. Pullat ja arpajaisvoittokakku 
(lahjoituksena) hankitaan Aitolahden leipomosta. 
 
Iltatanssit (Woxi-Weikot) ja pubi juomatilauksineen järjestetään 
koronatilanteen mukaan. 

 
17.7.21  Rokki-illan tilalla järjestetään karaoke koronatilanteen salliessa.  

Sen mukaan  toteutetaan myös anniskelu. 
Varmistetaan Riitta Forsgrénilta mahdollisuus toimia 
tapahtumavastaavana (Hanna).  

 
 Loppukesän tapahtumista sovitaan seuraavassa kokouksessa 
 
4§  Terassin rakentaminen 
 Talkoopäiväksi sovittiin alustavasti la 29.5.21 klo 10. 

Raimo ja Risto selvittelevät käytännön toteutusta. Raimo ehdotti salaojituksen 
tekemistä pihalle terassialueen kostumisongelman välttämiseksi. Tommi Penttilän 
avulla on mahdollista saada tarvittavaa kaivuuvälineistöä. 
 

5§  Muut asiat 
 Maksamattomat jäsenmaksut 

Sovittiin, että jos jäsenmaksu on maksamatta 3 vuotta peräkkäin, 
jäsenyys lakkaa (sääntöjen mukaan johtokunnalla on oikeus erottaa 
jäsen, joka on jättänyt täyttämättä jäsenvelvollisuutensa).  
 
V.2021 jäsenmaksurästeistä lähetetään muistutus (Risto), uusi eräpäivä 
on 31.5.21. Liitteenä lähetetään uudelleen johtokunnan laatima tuore 
ja jäsenkirjeenä jo aiemmin lähetetty Kuorsalo-Seuran esite. 
 
Jatkossa jäsenmaksukirje lähetetään erillisenä kirjeenä (kuten tänä 
vuonna tehtiin) ja eräpäivä pidetään ennallaan 31.3. Muistutus 
maksamattomista maksuista lähetetään vastedes heti, jos maksu on 
suorittamatta vielä huhtikuun lopussa. 

 
 Mielipidekysely Seuran toiminnasta jäsenille 

Päädyttiin lähettämään kysely loppukesällä. Kysely rakennetaan 
aiemman (v. 2012?) tehdyn kyselyn pohjalta. Kun vastaukset on saatu, 
johtokunta kokoontuu ”aivoriiheen” tulevan toiminnan kehittämiseksi. 

 
 Tulevaisuuden visiointi 
  Raimo toi esille tarpeen visioida saaren tulevaisuutta myös laajemmin. 

Olisi hyvä miettiä esim. ympäristöasioita, kauppapalvelujen tarvetta ja 
saaren käyttöä vierailijoiden ja vierasvenesataman näkökulmasta. 

 
 Ongelmajätealus tulee Kuorsaloon 29.6.2021. Siitä tiedotetaan. 
 



 Ns. kevyttapahtumat voidaan ottaa jo tänä kesänä käyttöön 
Kuka vaan voi panna tapahtuman pystyyn itselle sopivana ajankohtana 
(myös arkipäivinä) 
Esimerkkejä: lautapeli-illat, lasten jalkapallo, ohjattu jooga, tietovisat, 
Linna-pelin uusi tuleminen 

 
 Kesäjuhliin nimikyltit kaikille 

Jokaiselle rintaan selkeä kyltti, jossa mainittu nimi ja kylä/talo, josta 
tulee. Suositellaan tekemään itse valmiiksi, mutta varataan myös 
välineet kylttien tekoon paikan päällä. 

 
 Nuohooja 

Hanna selvittää, kuka voisi tulla. Pyritään saamaan kolme päivämäärää, 
joista jokainen talo voi valita itselleen sopivan. Hyvä olisi saada myös 
alueellista jakoa ko. päiville työn helpottamiseksi. 

 
Vuokrasopimus Juhani Korhosen kanssa koululla olevan Seuralle kuuluvan vanhan 
koulun irtaimiston säilyttämisestä koulun tiloissa pienimuotoisena koulumuseona 
  Museotoimikuntaa muistutetaan asian hoitamisesta. 
  Sopimusta varten Seuralle kuuluvat esineet tulisi luetteloida. 

 
  
6§  Seuraava kokous 
 Johtokunta kokoontuu seuraavan kerran la 19.6.21 klo 11 Seurantalolla. 
 
7§  Kokouksen päätös 
 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.25. 
 
 
Vakuudeksi 
 
 
 
Hanna Saarniaho   Anna Kiilavuori 
Puheenjohtaja   sihteeeri 
 


