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16.3.2012

JÄSENKIRJE 1/2012
Kuorsalo-Seura ry:n jäsenille
Talven selkä on taittumassa ja toivottavasti kaikilla kevättä rinnassa. On aika jälleen virota
toimimaan seuramme ja jäsenten hyödyksi ja viihtyisyyden parantamiseksi kesän aikana saaressamme. Menneenä vuotena yritimme toteuttaa toimintasuunnitelmassamme mainittuja toimenpiteitä, mutta kaikki ei mennyt suunnitelmien mukaisesti. Toteuttamatta jäi suuria haasteita, jotka
olisi saatava tänä vuonna suoritettua. Seurantalon katon maalaus, hautuumaan läp´käytävän korjaus
ja Haminanpohjan (Kivisillan) kannen korjaus. Talkoohenkeä ja -väkeä tarvitaan!
Saaren teiden viitoitus kuitenkin saatiin suoritettua ja joitakin pitkospuita korjattua.
Kuorsalo-Seuran kotisivut ovat olleet jo vuoden internetissä ja mukavastihan siellä onkin vierailtu
ja kirjoiteltu. Osoitehan on www.kuorsalo.fi. Toivottavasti sitä voitaisiin yhä enemmän käyttää
tiedottamiseen, jolloin viestintäkulut oleellisesti alenisivat.
Seurakunta osallistuu hautuumaajuhlaamme perinteisesti järjestäen venekuljetuksen Haminasta
4.6.2012 klo 08.00 Tammion kautta Kuorsaloon, jonne saavutaan klo 10:00. Kuorsalo-Seura tarjoaa
kahvit Seurantalolla tilaisuuden jälkeen.
Keväiset jäät ovat vielä kantavia, mutta oikuttelevat säät ja runsas varhainen lumi ovat tehneet jään
kestävyydestä yllättävän. Olkaa tarkkaavaisia jäillä liikkuessanne!
Perinteisesti järjestämme kesän aikana erilaisia tapahtumia, joihin kaikki saaressa olevat ovat
tervetulleita.
TAPAHTUMAKALENTERI 2012:
Vuosikokous
Hautuumaan siivoustalkoot
Hautuumaajuhla
Kesäjuhla
Woxi-Weikot
Hirvipeijaiset

lauantai
lauantai
maanantai
lauantai
lauantai
lauantai

31.3.2012
26.5.2012
4.6. 2012
7.7. 2012
11.8.2012
29.9.2012

klo 13.00 hotelli Leikarissa
klo 10.00
klo 10.00
klo 13.00 + iltatanssit
iltatapahtuma talolla
klo 17.00 alkaen

Viihtyisiä tapahtumahetkiä kaikille!

Saarelaisterveisin
Kuorsalo-Seura ry
johtokunta
Erkki Arvilommi, Timo Koskiluoma, Harri Nopanen, Outi Nopanen, Tommi Rokka,
Veikko Sipari, Reea Tarvainen ja Ilona Tiittala.
käännä!

VUOSIKOKOUSKUTSU
Kuorsalo-Seura r.y:n vuosikokous pidetään hotelli Leikarissa
(Haminantie 261, 48810 Kotka) lauantaina 31.3.2012 klo 13:00.
Käsiteltävät asiat:
- sääntömääräiset vuosikokousasiat
- ehdotus sääntömuutokseksi: siirtyminen kahden kokouksen käytäntöön Suomen
Kotiseutuliiton mallisääntöjen mukaisesti, jolloin Kuorsalossa järjestettävässä
syyskokouksessa käsitellään mm. seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja valitaan
johtokunta. Ehdotus pyritään laittamaan seuran kotisivuille nähtäväksi ennen kokousta.
Kahvitarjoilu. Toivotaan runsasta osanottoa!
Kuorsalo-Seura ry
johtokunta
Erkki Arvilommi
puheenjohtaja

erkki.arvilommi@kymp.net

p. 0503759823

Mikäli haluat jatkossa saada jäsenkirjeen ja muita seuran tiedotteita sähköpostina, ilmoita
osoitteesi rahastonhoitaja Risto Tarvaiselle. Osoite alla.
JÄSENMAKSUT:
Jäsenmaksu 10 €/jäsen pyydetään maksamaan seuran tilille FI93 5506 0040 1007 19
(550600-4100719) viimeistään 30.4.2012. Mainitse maksettujen jäsenten nimet. Ilmoita
muuttuneet yhteystiedot Risto Tarvaiselle sähköpostilla risto.tarvainen(at)fimnet.fi
tai tekstarilla 0405880088.
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FI93 5506 0040 1007 19
(550600-4100719)

Kuorsalo-Seura ry

jäsenmaksu 2012 á 10€
jäsenten nimet:

Maksaja
Betalare

uusi osoite:

Allekirjoitus
Underskrift
Tililtä nro
Från konto nr

Eräpäivä
Förfallodag

Euro
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