
Kuorsalo-Seura ry 
 
KEVÄTKOKOUS 2021 
 
Aika: 12.6.2021 klo 13.00 
Paikka: Kuorsalon seurantalo 
 
Läsnä oli 16 henkeä: Heikki Astrén, Marjatta Astrén, Tarja Herttuainen, Tuire Kaitila-Tarvainen, 
Anna Kiilavuori, Anne Lempinen, Raine Lempinen, Sari Mettinen, Martti Mäkelä, Mervi Mäkelä, 
Heikki Rajasalo, Julius Rajasalo, Iris Räsänen, Hanna Saarniaho, Risto Tarvainen ja Johanna 
Taskinen 
 
PÖYTÄKIRJA 
 
1. Kokouksen avaus 
 Seuran puheenjohtaja Hanna Saarniaho avasi kokouksen klo 13.03. 
 
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan valinta 

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Hanna Saarniaho ja sihteeriksi Anna Kiilavuori. 
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sari Mettinen ja Iris Räsänen. 

 
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
 Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
4. Vuoden 2020 toimintakertomus, tilit sekä toiminnantarkastajien lausunto 
 Puheenjohtaja esitteli vuoden 2020 toimintakertomuksen. Muutoksia esitettyyn ei 
 tehty. 

Käsiteltiin tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto. Toiminnan tulos oli 
+1530,46€. Todettiin, että myyntitoiminnan tuottoja oli tavanomaista vähemmän 
(1990,52€), koska koronasta johtuen suuri osa tilaisuuksista jouduttiin perumaan. 
Toiminnantarkastajat puoltavat lausunnossaan tilinpäätöksen vahvistamista  ja 
vastuuvapauden myöntämistä vastuuvelvollisille. 

  
5. Vuoden 2020 tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille 
 Kokous vahvisti vuoden 2020 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille 
 
6. Äänivaltaisen edustajan valitseminen Suomen Kotiseutuliiton kokoukseen 

Kokous on tänä vuonna Oulussa 12.-15.8.2021. Vapaaehtoista kokoukseen lähtijää ei 
ollut, joten edustajaa ei valittu. 

 
7. Vuoden 2021 toimintasuunnitelma 
 Käytiin läpi vuodelle 2021 tehty toimintasuunnitelma.   

Seuraavia tarkennuksia ja lisäyksiä tehtiin: 
 3.7.21 on Juttutuvan tilalla kyläkävely Leerviikkiin 

17.7.21 suunniteltu rokki-ilta on peruttu koronatilanteen aiheuttamasta 
epävarmuudesta johtuen. Karaoke-illan järjestämistä sen tilalla selvitellään vielä. 
Lisättiin Woxi-Weikkojen ilta 7.8.21 Seurantalolla (koronavaraus). 



Jäsenistön aktivointi -kohtaan lisättiin ns. kevyttapahtumat, joita kuka tahansa voi 
toteuttaa oman ideoinnin ja aikataulun mukaisesti. Tiedotus tapahtuu kotisivujen, 
jäsentiedotteiden ja Facebookin kautta. 

 
8. Muut esille tulevat asiat 

Marjatta Astrén kertoi, että saareen on tulossa 28.6.21 (varapäivä 30.6.21) 
arkeologeja Kotkasta (Merikeskus Wellamo) tutustumaan Kuorsalosta ja Houtereesta 
löytyneisiin kivikumpuihin niiden alkuperän selvittämiseksi (mahdollisia 
hautalöytöjä?). Tarkoitus on käydä myös koululla. Marjatta Astrén tiedusteli, voisiko 
Kuorsalo-Seura olla mukana hankkeessa. Sovittiin, että johtokunta keskustelee 
asiasta seuraavassa kokouksessaan 19.6.21. Kuka tahansa kiinnostunut voi osallistua 
arkeologien vierailuun. 
Marjatta Astrén kertoi myös mantereen puolella Vähä-Harvajanniemellä olevasta 
hautalöydöstä, joita hän mielellään esittelisi muille. Tätä pidettiin hyvänä 
kevyttapahtuman aiheena. Sopiva päivä voisi olla 17.7.21. 
 
Johanna Taskinen toi esille saaren polkujen paikka paikoin huonon kunnon ja toivoi, 
että seura järjestäisi polkujen kunnostuksen. Todettiin, että asia on tärkeä ja sen 
toteutusta esim. hiekkaa tuomalla mietitään. Tänä vuonna on kuitenkin jo isoja ja 
vaativia talkootapahtumia, joten asia siirtyy tulevaisuuteen. Johanna Taskinen lupasi 
toimittaa johtokunnalle tiedot kunnostusta kaipaavista paikoista. 
 
Anna Kiilavuori kertoi, että koululle perustettu kirjasto avataan käyttöön 
todennäköisesti juhannusta edeltävänä viikonloppuna. 

 
9. Kokouksen päätös 
 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.38 
 
 
 
Kokouksen vakuudeksi 
 
 
 
Hanna Saarniaho   Anna Kiilavuori 
puheenjohtaja   sihteeri 
 
 
 
 
Sari Mettinen   Iris Räsänen 
pöytäkirjantarkastaja   pöytäkirjantarkastaja  
 
 


