
 20.5.2018  1/2    

HAAPASAARI-SEURA RY TIEDOTE 4/2018 

Kesää on tullut saarenkin, myös siivous - ja korjaustalkoot odottavat osallistujia. 
Talkoo käsipareja tarvitaan, niin koulun sisätiloissa kuin pihamaalla. Puikkarikuurilla 
myös. 

TALKOOT Pe 25.5 klo 10.00 > siivoustalkoot pidetään koulun sisätiloissa ja 
pihapiirissä. Seura tarjoaa talkoolaisille makkarat ja juomat. 

La 26.5. klo 10.00 > talkoot koululla jatkuvat. 

Ke 20.6. klo 12.00 > Puikkarikuurin ja ympäristön siivoustalkoot. Omat 
haravat mukaan. 

La 14.7. Vanhakylän Hautausmaan siivous – ja kunnostustalkoot. Lähtö 
klo 10.00 yhteiskuljetuksella kaupanlaiturista ja takaisin paluu klo 15.00. 
Talkooeväät tarjoavat saaren seurat.  

TAPAHTUMAT La 9.6. klo 16.00 Lohisoitto soppaa koululla.  Talkoo apua tarvitaan. 
Lohisoitto Kirkkokonsertti klo 17.00 

Pe 22.6. Juhannusaattona klo 21.00 kokko sytytetään Suutarin-
Kivikarilla. (Säävaraus) Palavaa tavaraa saa viedä kokkoon jo       
la 16.6. alkaen.  

Pe 22.6. klo 22.30 – 01.00 Juhannustanssit Puikkarikuurilla levymusiikin 
tahdittamina. 

La – Su 21.- 22.7. Vietämme Puikkaripäiviä 

La 21.7. Puikkaripäivämarkkinat Klo 10.00 – 14.00 Kioskin ympäristössä. 
Lapsille pieni pomppulinna ja ongintaa. Tervetuloa myymään ja 
tekemään ostoksia. (Varaathan mukaan oman myyntipöydän tai alusta. 
(Säävaraus) 

La 21.7. Laivastovierailu, lipunnosto Puikkarikuurilla, seppelenlaskuja 
Miinanraivaajien muistomerkille ja soutukilpailut. Iltasella tavataan 
Puikkarikuurilla tanssahdellen hyvän tanssimusiikin tahdissa. 

Su 22.7. Koululla klo 13.00 nautitaan perinteisestä Puikkaripäivä 
lohisopasta. 

To - Su 26. – 29.7. KOTKAN METIPÄIVÄT, Heilu hetken hunningolla. 
Seura osallistuu Avajaisparaatiin Saaristolaisseurojen kanssa. 

Pe – La 27. – 28.7. Haapasaari-Seuralaiset keittävät Meripäivä lohisopan 
Saaristolaismarkkinoilla tänä vuonna. 

La 25.8. Muinaistulien yö. Haapasaaren Muinaistulet syttyvät Suutari-
Kivikarilla klo 21.30. (Säävaraus) Palavaa tavaraa saa viedä tulille jo la 
18.8. alkaen. Muinaistulet syttyvät elokuun viimeisenä viikonloppuna 
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saariston kesäkauden päätökseksi. Tulet muistuttavat symbolisesti 
menneiden aikojen tuliketjusta halki saariston.  

La 1.9. Klo 19.00 – 00.01 Haapasaaren Nuorisoseuran Syysiltamat 
Puikkarikuurilla. 

La 29.9. Elokuvailta (varmistuu myöhemmin) 

TIEDOTETTAVAA Haapasaaren merivartiosto toivoo asukkaiden ja mökkiläisten 
päivittävän yhteistietonsa asemalla. (Liite) Yhteystiedot ovat tärkeät, 
kun apua tarvitaan, sairastapauksissa tai onnettomuuden sattuessa 
saaressa. 

Ti 24.7.2018 klo 10.00 – 13.00 Kymenlaakson Jäte Oy järjestää 
vaarallisen jätteen, metallin ja sähkölaitteiden keräyksen 
Haapasaaressa. Jätteitä ei saa jättää alueelle etukäteen. Täydelliset 
ohjeet keräyksestä tulevat Kymenlaakson Jäte Oy:ltä ja niistä 
tiedotamme tiedotteella, sekä seuran uusilla nettisivuillamme 
www.haapasaari.net, Osuuskaupan ilmoitustaululla ja Facebookissa. 

Osuuskaupalta löytyy varauslista nuohousta tarvitseville.  Nuohoojan 
tulosta saareen ei ole vielä tarkkaa päivä määrää. Nuohous on 
suoritettava vakinaisessa asunnossa kerran vuodessa ja kesäasunnoissa 
joka kolmas vuosi. 

Ovathan yhteystietosi ajan tasalla Haapasaari-Seuran 
jäsenrekisterissä, sähköposti ym. tietojesi osalta. Kiitos! 

     Aurinkoista kesää! 

 HAAPASAARI-SEURA RY 

JOHTOKUNTA 

http://www.haapasaari.net/


HAAPASAAREN MERIVARTIOSTON PYYNTÖ YHTEYSTIETOJEMME PÄIVITTÄMISEEN 
ASUKKAILTA JA MÖKKILÄISILTÄ. (VAPAA EHTOINEN) 

Asukkaat ja mökkiläiset voivat tulla käymään asemalla päivittämässä yhteystietonsa, 
jos haluavat. 

Laiturilla voi tilapäisesti säilyttää esimerkiksi rakennustarvikkeita, 
merivartioasemalle tulee kuitenkin tästä ilmoittaa ja huolehtia, etteivät tavarat 
haittaa veneiden kiinnityksiä, tankkauksia tai muuta toimintaa laiturialueella. 
Tavarat tulee siirtää pois mahdollisimman nopeasti. 

Aseman ollessa suljettua talvikautena, voi Haapasaareen liittyvissä asioissa olla 
yhteydessä joko Kotkan merivartioasemaan Puh. 0295426100 tai  

Hurpun merivartioasemaan Puh. 0295426110 

Sairastapauksissa tai onnettomuuden sattuessa saaressa tulee ensisijaisesti soittaa 
hätänumeroon 112, merellä liikkuessa meripelastuskeskukseen Puh. 02941000.  

Hätänumero 112 

Kotkan merivartioasema Puh. 0295426100 

Haapasaaren merivartioasema Puh. 0295426130 

Hurpun merivartioasema Puh. 0295426110 

Meripelastuskeskus  Puh. 02941000 

TURVALLISTA KESÄÄ, NIIN MAALLA KUIN MERELLÄ!       
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