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Hyvät Seiskari-seuran jäsen
Poikkeuksellisen lämmin talvi on taittunut jo kevääseen ja ensimmäiset
muuttolinnutkin ovat jo tulleet vaikka elämme vasta maaliskuun
alkupuolta.
Seiskari-seuran sääntömääräinen vuosikokous pidettiin Karjalatalolla
23.2.2014. Johtokunnan kokoonpanossa tapahtui muutamia muutoksia.
Erovuorossa olevan Auli Kultanen-Leinon tilalle valittiin Antti
Lehmuskoski Turusta, hänestä tuli samalla seuran rahastonhoitaja ja jäsenrekisterin pitäjä.
Vuoden 2013 vuosikokoukselle oli tehty ehdotus, että Seiskari-seura ry eroaisi Karjalan Liitosta
vuoden 2014 alusta. Johtokunta käsitteli asian ja toi sen 2014 vuosikokoukseen käsiteltäväksi.
Vuosikokous päätti äänin 19 – 2 erota Karjalan Liiton jäsenyydestä. Tämän lisäksi vuosikokous
velvoitti johtokunnan laatimaan seuralle uudet säännöt seuraavaan vuosikokoukseen mennessä.
Seiskari-seuran vuosikokous päätti, että tänä vuonna maksetaan jäsenmaksua edellisen vuoden
tapaan 20 € jäseneltä, alle 18-vuotiailta jäsenmaksua ei peritä. Eikä myöskään 90 vuotta
täyttäneiltä.
Tämän kirjeen mukana saat myös jäsenmaksulomakkeen. Viime vuoden mahdollisesti
maksamatta jäänyt jäsenmaksu on mukana tällä maksulomakkeella. Muista käyttää viitenumeroa
maksaessasi.
Johtokunta päätti, että tänä keväänä ei seminaaria järjestetä. Laskiaista juhlittiin perinteisesti
lännessä Cafe Karinassa ja idässä Hotelli Leikarissa nauttien hernekeitosta ja laskiaispullista.

Tulevan kesän tapahtumia
Kesäkuu: Sepramarkkinat pidetään tänä vuonna Haminassa 13. – 15.6.2014. Markkinapaikkana
on Haminan linnoituksen Bastioni. Lavaohjelma on monipuolista ja markkinoilla myydään virolaisia
sekä suomalaisia käsitöitä ja lähiruokaa.
Kaikille avoimet Karjalaiset kesäjuhlat vietetään Lappeenrannassa 13. – 15.6.2014. Teemana on
Karjalainen sanankäyttö.
Heinäkuu: Kotkan perinteiset Meripäivät järjestetään kantasatamassa 24. – 27.7.2014.
Meripäivillä ollaan jälleen mukana oman myyntipisteen kanssa. Mikäli sinulla on ehdotuksia uusiin
myyntiartikkeleihin ota yhteys Anja Leinoseen puh. 050 521 9924.
Elokuu: Seiskari-seuran kesäjuhla pidetään Kotkassa 3.8.2014. Paikkana on Höyterin kurssikeskus
Kotkan Kaarniemessä, meren rannalla. (http://www.kotkanseurakunnat/hoyteri.fi) Matkaa
Höyteriiin on 9 km Karhulasta. Koko kurssikeskus on varattu lauantai-illasta alkaen Seiskari-seuran
jäsenille, meillä on mahdollisuus viettää mukava ilta haastellen, grillaten ja saunoen. Majoitustilaa
on riittävästi kaikille halukkaille. Yöpyminen kahden hengen huoneissa maksaa 40 € hengeltä

sis.aamiaisen. Lauantai-iltaan voi osallistua kaikki halukkaat vaikka ei yöpyisikään. Toivomme
runsasta osanottoa.
Sunnuntaiaamun jumalanpalvelus alkaa kello 10.00 Kymin kirkossa Karhulassa ja juhla alkaa klo
12.00 Höyterissä. Juhlalipun hinta on 20 €/aikuinen, 5 €/alle 12 v ja alle 6 v ilmaiseksi. Lippu
sisältää lounaan ja kahvin.
Yhteiskuljetus Turun linja-autoaseman tilausajopysäkiltä lähtee lauantaina 2.8.2014 klo 11.00.
Edestakaisen matkan hinta on 40 €/hlö. Helsingin Rautatietorin turistipysäkillä (Mikonkadun puoli)
pysähdytään noin klo 13.45. Matkan hinta Helsingistä on 30 €/hlö. Kyytiin pääsee tarvittaessa
myös reitin varrelta.
Pyydämme ilmoittautumaan järjestelyjen varmistamiseksi:
Yhteiskuljetukseen, yöpymiseen, osallistumiseen juhlaan (erikoisruokavalio) ja grilli-iltaan.
Ilmoittauduthan 15.6. mennessä lännessä Jaakolle jaakkovaari@gmail.com puh.050 552 1755 tai
Aulille aulikultanenleino@gmail.com, puh. 050 570 7106.
Idässä voi ilmoittautua Jarille jp.herrala@gmail.com puh. 040 742 3614 tai Anjalle puh. 050
5219924

Seiskarilainen -lehti julkaistaan 3.8.2014 kesäjuhlassa. Juttuideoita ja valmiita tarinoita, sekä
valokuvia voit lähettää lehden päätoimittajalle Auli Kultanen-Leinolle osoitteeseen, Tähkiönkatu
10 D 27 20240 Turku tai s-posti: aulikultanenleino@gmail.com

Karjalan Liitosta eroamisen myötä, myös seuran internet-sivut siirtyvät. Uusi osoite tulee olemaan
www.seiskari-seura.org
Sivustolle kootaan tietoa aiempaa laajemmin. Palautetta ja toiveita kehitystyölle voitte lähettää
Aulille,osoitteeseen
aulikultanenleino@gmail.com.

Puheenjohtaja

