
 

 

JÄSENKIRJE 1/2020 

Kuorsalo-Seura ry:n jäsenille 

Kuorsalo-Seuran 36. toimintavuosi on alkamassa. Järjestämme taas useita tilaisuuksia seuramme ja jäsenten hyö-

dyksi sekä talkoita koko Kuorsalon ympäristön ja viihtyisyyden parantamiseksi. Viime vuonna Seurantalolla ei tehty 

mitään suurempia remontteja, mutta ostimme suurimman osan Seurantalon kiinteistön tontista Kuorsalo-Seuran omis-

tukseen. Tavoitteena on osta loppuosa tontista tänä vuonna Seuralle. Viime kesänä käytettiin Seuran varoja ja saa-

relaisten talkootyötä hautuumaan kunnostamiseen. Hautuumaalla kunnostettiin kalustovaja ja kaadettiin vanhoja koi-

vuja. Talkoohenkeä ja -väkeä tarvitaan edelleen ympäristömme ylläpitoon mm. Seurantalolla, hautuumaalla ja Van-

hassakylässä!  

Kuorsalo-Seuran kotisivuilla Kuorsalo.fi on mm. informaatiota kesän tapahtumista Seurantalolla. Muistakaa myös 

Kuorsalon Facebook -ryhmä, jossa saa ajantasaista tietoa mm. saaren epävirallisista tapahtumista.  

Seurakunta osallistuu hautuumaajuhlaamme perinteisesti järjestäen venekuljetuksen Haminasta 1.6.2020 klo 09.00 

Tammion kautta Kuorsaloon, jonne saavutaan klo 11.00. Vierailun yhteydessä tuodaan Haminan seurakunnan lah-

joittama muistokivi hautuumaalle perustettavaa uurnalehtoon. Seura tarjoaa kahvit Seurantalolla tilaisuuden jälkeen.   

Perinteisesti järjestämme kesän aikana erilaisia tapahtumia, joihin kaikki saaressa olevat ovat tervetulleita: 

• Kevätkokous sunnuntaina 29.3. klo 13.00  

• Hautuumaan siivoustalkoot lauantai 9.5.2020 klo 10.00 

• Hautuumaajuhla maanantai 1.6.2020 klo 11.00 

• Vanhankylän maisemanhoitotalkoot lauantai 6.6.2020 klo 10.00 + talkootarjoilu talolla 

• Historiakävely Vanhaankylään lauantai 4.7.2020 klo 13:00, lähtö Seurantalolta 

• musiikki-ilta, kesäpubi lauantaina 4.7.2020 klo 20.00  

• Seurantalon + ympäristön siivous torstai 9.7.2020 klo 10.00 + kahvitarjoilu 

• Kesäjuhla lauantai 11.7.2020 klo 13.00 + iltatanssit 

• Vanhankylän 2. niitto keskiviikko 29.7.2020 klo 10.00 + talkootarjoilu 

• Woxi-Weikot lauantai 8.8.2020 klo 20.00    Seurantalo 

• Syyskokous lauantai 15.8.2020 klo 13.00   Seurantalo 

• Hautausmaan raivaustalkoot lauantai 29.8.2020 klo 10.00 

• Hirvipeijaiset avoin klo 17.00    Seurantalo 

 
MUUTOKSET OHJELMAAN MAHDOLLISIA! Seuraa nettisivujamme! 
 
Saarelaisterveisin, 
johtokunta 
 
Marja Vasara   040 5051462  marjakvasara(at)hotmail.com 

Katja Arvilommi   0500 742428  katja.arvilommi(at)gmail.com 

Anna Kiilavuori  050 5464432  anna.kiilavuori(at)kolumbus.fi 

Raimo Korjus   045 1188210  raimo.korjus54 (at)gmail.com 

Martti Mäkelä   040 5589406   marttinenne(at)gmail.com 

Julius Rajasalo  040 8436426  julius.rajasalo(at)gmail.com 

Hanna Saarniaho  050 9133797  hanna.saarniaho(at)fi.dsv.com 

Risto Tarvainen   040 5880088   risto.tarvainen(at)fimnet.fi  

                KÄÄNNÄ-> 
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KEVÄTKOKOUSKUTSU 

Kuorsalo-Seura ry:n kevätkokous pidetään Haminassa Raati Cafe Kanelissa sunnuntaina 

29.3.2020 13:00. 

Käsiteltävät asiat: 

• sääntömääräiset kevätkokousasiat mm. tilinpäätös 

• toimintasuunnitelman käsittely 

 

Kahvi + voileipätarjoilu 

Toivomme runsasta osanottoa! 

johtokunta 

 

Seurantalon isäntä on Harri Nopanen. Talon vuokrauksesta ja museokäynneistä voi sopia Harrin kanssa p. 0500 

967370. 

Jäsenkirjeen ja muita seuran tiedotteita voit saada sähköpostina. Jos sähköpostiosoitteesi on Seuran tie-

dossa, saat myös muita tiedotteita ajankohtaisista Kuorsalon asioista. Säästämme sähköpostilla myös ku-

luja, kun kirjeitä ei tarvitse lähettää. Ilmoita osoitteesi lähettämällä viestiä osoitteeseen kuorsaloseura 

(at)gmail.com. 

JÄSENMAKSUT 

Jäsenmaksu 15 €/jäsen pyydetään maksamaan seuran tilille FI93 5506 0040 1007 19 viimeistään 31.3.2020. Mai-

nitse maksettujen jäsenten nimet. Ilmoita muuttuneet yhteystiedot sähköpostilla kuorsaloseura(at)gmail.com 

tai jäsenmaksun viesti-kohdassa. 

Saajan 

tilinumero 

Mottagarens 

kontonummer 

 Kymenlaakson Osuuspankki              

 FI93 5506 0040 1007 19 
 

 

 

 

Saaja 

Mottagare 
 

 Kuorsalo-Seura ry 
 

 

 
 

 jäsenmaksu 2020 á 15€ 

 jäsenten nimet: 

 

 

 

 uusi osoite: 

Maksaja 

Betalare 
 

Allekirjoitus 

Underskrift  
 

 
Tililtä nro 

Från konto nr                  
Eräpäivä 

Förfallodag 
     31.3.2020 

Euro 

     

 


