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JÄSENKIRJE 1/2013
Kuorsalo-Seura ry:n jäsenille
Talven selkä on taittumassa ja kevätaurinko sulattelee lunta ja Suomenlahden jääkantta. Nyt on erinomaisen
hyvä aika aloittaa kesän toiminnan suunnittelu seuramme ja jäsenten hyödyksi sekä koko Kuorsalon
ympäristön ja viihtyisyyden parantamiseksi.. Menneenä vuotena toteutimme toimintasuunnitelmassamme
mainittuja toimenpiteitä mm. seurantalon katon maalauksen ja Haminanpohjan teiden kunnostusta (mm.
pitkospuut reunojen kuraisimpiin kohtiin). Toteuttamatta jäi suuria haasteita, jotka olisi saatava tänä vuonna
suoritettua mm. hautuumaan läp´käytävän korjaus. Talkoohenkeä ja -väkeä tarvitaan!
Kuorsalo-Seuran kotisivut ovat olleet jo pari vuotta internetissä ja mukavastihan siellä onkin vierailtu ja
kirjoiteltu. Sivuilla vierailujen määrä oli jo yli 5000. Sivun osoitehan on www.kuorsalo.fi. Tavoitteena on
yhä enemmän käyttää sivustoa tiedottamiseen, jolloin viestintäkulut oleellisesti alenevat. Muistakaa myös
Kuorsalon facebook -ryhmä, jossa saa ajantasaista tietoa mm. saaren epävirallisista tapahtumista. Ryhmässä
on jo yli 300 jäsentä.
Seurakunta osallistuu hautuumaajuhlaamme perinteisesti järjestäen venekuljetuksen Haminasta 3.6.2013 klo
08.00 Tammion kautta Kuorsaloon, jonne saavutaan klo 10.00. Kuorsalo-Seura tarjoaa kahvit Seurantalolla
tilaisuuden jälkeen.
Keväiset jäät ovat vielä kantavia, mutta virtapaikkojen yllättävän huonosta jäästä on jo varoiteltu. Pitäkää
huolta itsestänne ja kanssakulkijoista jäillä liikkuessanne!
Perinteisesti järjestämme kesän aikana erilaisia tapahtumia, joihin kaikki saaressa olevat ovat tervetulleita.

TAPAHTUMAKALENTERI 2013










Kevätkokous
Hautuumaan siivoustalkoot
Hautuumaajuhla
Seurantalon + ympäristön siivous
Kesäjuhla
Woxi-Weikot
Syyskokous
Hirvipeijaiset

sunnuntai 24.3.2013
lauantai 11.5.2013
maanantai 3.6.2013
torstai 11.7.2013
lauantai 13.7.2013
lauantai 10.8.2013
sunnuntai 11.8.2013
lauantai 28.9.2013

klo 13.00 Leikarissa
klo 10.00
klo 10.00
klo 10.00 + talkootarjoilu
klo 13.00 + iltatanssit
iltatapahtuma talolla
klo 10.00 Seurantalolla
klo 17.00 alkaen

Viihtyisiä tapahtumahetkiä kaikille!

Saarelaisterveisin
Kuorsalo-Seura ry
johtokunta
Marja Vasara
Tuula Arvilommi
Harri Nopanen
Outi Nopanen
Tommi Rokka
Timo Silenti

p. 040 5051462
p. 040 5104980
p. 0500 967370
p. 050 3092266
p. 050 5575416
p. 050 3702135

marjakvasara(at)hotmail.com
tuula.arvilommi(at)mail.com
hnopanen(at)gmail.com
hnopanen(at)gmail.com
tommi.rokka(at)saunalahti.fi
timo.silenti(at)kolumbus.fi
käännä!

Kaarina Soini
Ilona Tiittala
Risto Tarvainen

p. 050 4146714
p. 050 3531593
p. 040 5880088

kaarina.soini(at)kymp.net
ilona.tiittala(at)edu.hel.fi
risto.tarvainen(at)fimnet.fi

KEVÄTKOKOUSKUTSU
Kuorsalo-Seura r.y:n kevätkokous pidetään hotelli Leikarissa
(Haminantie 261, 48810 Kotka) sunnuntaina 24.3.2013 klo 13:00.
Käsiteltävät asiat:
- sääntömääräiset kevätkokousasiat mm. tilinpäätös
- toimintasuunnitelman käsittely
Kahvitarjoilu. Toivotaan runsasta osanottoa!
Kuorsalo-Seura ry
johtokunta
Marja Vasara
puheenjohtaja

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 30.4.2013. Mainitse maksettujen jäsenten nimet. Ilmoita muuttuneet
yhteystiedot Risto Tarvaiselle maksun lisätiedoissa tai sähköpostilla risto.tarvainen(at)fimnet.fi
tai tekstarilla 0405880088.

Saajan
tilinumero
Mottagarens
kontonummer

Saaja
Mottagare

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

Kuorsalo-Seura ry

jäsenmaksu 2013 á 10€
jäsenten nimet:

Maksaja
Betalare

uusi osoite:

Allekirjoitus
Underskrift
Tililtä nro
Från konto nr

Eräpäivä
Förfallodag

Euro

30.4.2013

