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JÄSENKIRJE 1/ 2011
Kuorsalo-Seura ry:n jäsenille
Perinteinen runsasluminen, pakkasellinen ja sateinen talvi oli taas. Kulkeminen saareen on ollut työlästä
jatkuvien lumisateiden ja pakkasten takia. Mutta varma asia on, että kevät tulee. Sitä myötä seuran toiminta
alkaa.
Aloitamme toimintavuoden perinteisellä vuosikokouksella huhtikuun alussa, tarkemmat tiedot kirjeen
loppuosassa. Vuoden tapahtumat kulkevat entistä rataa ja niiden aikataulut ovat tässä kirjeessä kaikki
erikseen mainittuna. Hautuumaan siivoustalkoot ja sitä seuraava seurakunnan tilaisuus toteutetaan entiseen
tapaan kesäkuun alussa seurakunnan kanssa yhdessä. Kuljetukset saareen tapahtuvat moottoriveneellä
Haminasta Tammion kautta Kuorsaloon. Moottori lähtee Haminasta klo 8.00 ja saapuu Kuorsaloon klo
10.00.
Hautuumaan läpikäytävän katto on korjauksen tarpeessa ja työ pyritään toteuttamaan kesän aikana. Samaten
Haminanpohjan kivisillan kannen puuosat on uusittava. Kiinteistöjen hoitamisessa tarvitaan yhä reipasta
talkoohenkeä.
Tieverkoston viitoittaminen on pääosin tehty. Pieniä täydennyksiä tarvitaan ja ne tehdään keväällä.
Toivottavasti saamme kauniin kesän ja aurinkoiset ilmat perinteisille tapahtumille, joista ehkä merkittävin
on Woxi-Weikkojen 35-vuotisjuhla.
Kuorsalo-Seuran kotisivut löytyvät osoitteesta www.kuorsalo.fi. Sivujen rakentaminen on vielä kesken,
mutta sieltä löytyy jo nyt paljon mielenkiintoista Kuorsalo-asiaa. Kannattaa käydä vilkaisemassa!

Kevätterveisin,
Erkki Arvilommi
puheenjohtaja
Johtokunta: Tuula Danska, Paula Hyönä, Timo Koskiluoma, Tommi Rokka, Veikko Sipari, Reea Tarvainen
ja Ilona Tiittala

Tapahtumakalenteri







Vuosikokous
Hautuumaan siivoustalkoot
Hautuumaajuhla
Kesäjuhla
Woxi-Weikot 35v.
Hirvipeijaiset

10.4.2011
21.5.2011
7.6.2011
9.7.2011
13.8.2011
24.9.2011

klo 15.00 Leikarissa
klo 10.00 alkaen
klo 10.00 alkaen
klo 13.00 alkaen
klo 13.00 ja iltatanssit
klo 17.00 alkaen

Juhannuspäivän hartaustilaisuus Tammiossa 25.6.2011

VUOSIKOKOUSKUTSU
KUORSALO-SEURA RY:N VIRALLINEN VUOSIKOKOUS PIDETÄÄN
10.4.2011 KLO 15.00 HOTELLI LEIKARISSA, HAMINASSA .
KOKOUKSESSA KÄSITELLÄÄN SÄÄNTÖMÄÄRÄISET ASIAT JA TARJOTAAN
KAHVIT. KAIKKI JÄSENET OVAT TERVETULLEITA PÄÄTTÄMÄÄN SEURAN
ASIOISTA.
Erkki Arvilommi

puh.joht.

Mikäli haluat jatkossa saada jäsenkirjeen ja mahdollisia muita Kuorsalo-Seuran
tiedotteita sähköpostina, ilmoita sähköpostiosoitteesi rahastonhoitaja Risto Tarvaiselle .
Tällä tavalla säästät seuran postikuluja ja ympäristöä välttämällä paperikirjeitä. Niille
jäsenille, jotka edelleen haluavat perinteisen kirjeen, se lähetetään kuten ennenkin.
JÄSENMAKSUT:
Jäsenmaksu 8 €/ jäsen pyydetään maksamaan seuran tilille
FI93 5506 0040 1007 19
(550600-4100719) viimeistään 30.4.2011.
Mainitse maksettujen jäsenten nimet. Muuttuneen osoitteen voi ilmoittaa
maksulomakkeella mutta kätevämmin sähköpostilla tai tekstarilla rahastonhoitajalle.
Jäsenmaksuasioiden mahdollisissa epäselvyyksissä ota yhteys rahastonhoitaja Risto Tarvaiseen
(risto.tarvainen(at)fimnet.fi) asian selvittämiseksi.
Jos et enää halua postia Kuorsalo-Seuralta tai haluat luopua jäsenyydestä, ilmoita asiasta ystävällisesti
rahastonhoitajalle, niin poistamme Sinut jäsenluettelosta.

Saajan
tilinumero
Mottagarens
kontonummer

Saaja
Mottagare

Haminan Seudun Osuuspankki
FI93 5506 0040 1007 19
(550600-4100719)

Kuorsalo-Seura ry

jäsenmaksu 2011 á 8€
jäsenten nimet:

Maksaja
Betalare

uusi osoite:

Allekirjoitus
Underskrift
Tililtä nro
Från konto nr

Eräpäivä
Förfallodag

Euro

30.4.2011

