Seiskari-seuran jäsenille keväällä 2018

Kevät on ehtinyt jo pitkälle, laskiaista vietettiin 11.2. lännessä Raision ABC: kabinetissa ja
idässä hotelli Leikarissa. Kourallinen seuran aktiivi jäseniä oli kokoontunut kumpaankin
tilaisuuteen ”hernekeitolle”. Vuosi vuodelta tämä joukko vain harvenee ja samalla ikääntyy.
Seurallamme on samoin, kuin useimmilla perinneseuroilla ongelmana ikääntyminen ja nuorten
jäsenten puuttuminen. Ongelmasta on usein puhuttu ja siihen on puututtu, tuloksetta.
Seiskarin jälkeläiset eivät ole saaneet jälkipolvea mukaan seuran toimintaan, joten pelkään
seuran hiipuvan pikku hiljaa. Jos haluamme jatkaa toimintaa on meidän kaikkien katsottava
peiliin.
Seuran vuosikokous ja hallituksen kokous pidettiin 4.3. Helsingin Kannelmäessä. Seuran
puheenjohtajana jatkaa Jari Herrala, varapuheenjohtajana toimii Marjukka Westerinen ja
sihteeriksi valittiin Raija Herrala-Nurmi. Taloudenhoitajana ja jäsenrekisterin ylläpitäjänä
jatkaa Antti Lehmuskoski. Toiminnan tarkastajina jatkavat Auli Kultanen-Leino ja Jorma
Leino. Seiskarilainen lehden toimituksesta vastaavat Auli Kultanen-Leino ja Raija HerralaNurmi.
Seuran jäsenmaksu on edelleen 15 €/18 – 90 täyttäneeltä henkilöltä. Jäsenmaksua maksetaan
siitä vuodesta alkaen kun henkilö täyttää 18 vuotta. Jäsenmaksu on seuran tärkein tulolähde.
Jäsenmaksun maksaa 85 % jäsenistä keväällä, maksamattomista muistutetaan syksyn
jäsenkirjeessä. Tuotemyynti on myös tärkeä tulonlähde. Tuotevalikoimaa on vuosittain
laajennettu, joten siihen kannattaa tutustua ja samalla tukea seuran toimintaa.
Ulkosaarten yhteistyötoimikunnassa seuraamme edustavat Jari Herrala ja/tai Pekka Rytkölä
ja Anja Leinonen. Seurassa toimii myös juhlatoimikunta, jonka jäseniä ovat Raija HerralaNurmi, Helena Ranta ja Pirjo Rytkölä.

TULEVAN KESÄN JA SYKSYN TAPAHTUMIA
Huhtikuu:

Kevään jäsenkirje ja jäsenmaksut

Heinäkuu:

Virolahden kunta järjestää yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa Sebramarkkinat Klamilan kalasatamassa 7. – 8.7. Seiskari-seura on mukana
Ulkosaarten yhteistyötoimi- kunnan kanssa.
Perinteiset Meripäivät Kotkan Kantasatamassa 26. – 29.7.
Talkoolaisia kaivataan meripäiville, halukkaat voivat ilmoittautua suoraan
Jarille tai Anjalle.

Elokuu:

Seuran kesäjuhlat ovat jälleen Helsingin Lauttasaaressa, Poliisien kesäkodilla.
Kyyluodontie. 5.8. Juhla alkaa klo 12.00. Juhlalipun hinta 20 €/hlö,
(alle 12 v 6 € ja alle 6 v ilmaiseksi) lippu sisältää lounaan sekä iltapäiväkahvin.

Yhteiskuljetus kesäjuhlaa lähtee lännestä Turun linja-autoasemalta klo 9.00 ja
idästä Haminan linja-autoasemalta klo 9.00. Lisätietoja kelloajoista ja reiteistä
antaa lännessä Antti puh.050-5590 314 tai antti.lehmuskoski@pp.inet.fi tai
Raija Herrala-Nurmi puh. 040-7374 678 tai rihe@netti.fi Idässä lisätiedot
saa Jari Herrala puh. 040-7423 614 tai jp.herrala@gmail.com tai Anja
Leinonen puh.050-5219 924 tai anjaleinonen@saunalahti.fi Yhteiskuljetukseen
toivomme sinun ilmoittautuvan yllämainituille henkilöille viimeistään 20.7.
Heiltä saat myös lisätietoja aikatauluista ja reitistä. Juhlaan ilmoittautuminen
tapahtuu myös edellä mainituille henkilöille.
Seiskarilainen lehti nro 29 ilmestyy.
Syyskuu:

Syksyn jäsenkirje

Lokakuu:

Simunat idässä ja lännessä 28.10.

Lopuksi:

Seiskarilainen lehden toimitus toivoisi jäseniltään uusia juttuja julkaistavaksi.
Jutut ja kertomukset voi lähettää seuran omaan sähköposti osoitteeseen
seiskarinsaari@gmail.com Mikäli teillä jäsenillä on korjattavia tietoja
jäsenrekisteriin tai muuten tiedoitettavaa käyttäkää ahkerasti ko. osoitetta.
Seuran omat sivut löydät osoitteesta: www.seiskari-seura.org

LOPPUKESÄN UUTTA :
Kaikille seiskariseuralaisille järjestetään kesäjuhlien jälkeen merellinen seikkailu
Airistolla.
Lähdetään tutustumaan Seilin saareen Kaljaasi Olgalla 19.8. Turun Aurajoelta klo 10.00.
Purjehdusretki kestää noin yhdeksän tuntia ja ehditään tutustua saaren luontoon ja
vanhaan kirkkoon noin kolmessa tunnissa.
Kaljaasilla on tarjolla runsas lohikeittoruokailu saaristolaisleivän kera.
Kaljaasi Olgaan voi tutustua tarkemmin www.kaljaasiolga.fi -sivuilla.
Tähän ensimmäiseen meriseikkailu-matkaamme mahtuu 34 osallistujaa. Seiskari-Seura
tukee tätä Seili-retkeä ja kunkin lähtijän omaksi osuudeksi jää 50,00 euroa.
Sitovia ilmoittautumisia ja lisäkyselyitä matkasta ottaa vastaan Antti Lehmuskoski
viimeistään Seiskari-Seuran kesäjuhlilla 5.8.

