Hyvä Seiskari-seuran jäsen

Haminassa 1.4.2015

Keväinen tervehdys kaikille seuran jäsenille. Aika kuluu kuin siivillä, neljännes tästäkin vuodesta on
jo eletty. Seurassa on oltu melko aktiivisia koko kevät talvi. Seiskari-seuran internet sivuilla on
ollut runsaasti vierailijoita ja facebookin ryhmässä on tapahtumia liki päivittäin.
Seuran vuosikokous pidettiin 22.2.2015 Helsingissä, Kimmon leikkipuiston tiloissa. Johtokunnan
kokoonpano säilyi ennallaan. Kokouksessa käsiteltiin mm. seuran vuoden 2014 toimintakertomus,
tilit ja toiminnantarkastajien lausunto, tili- ja vastuuvapauden myöntäminen, seuran uudet säännöt
ja jäsenmaksut vuodelle 2015. Seuran talouden ollessa kunnossa, vuosikokous päätti jäsenmaksun
alentamisesta 15 €/ 18 – 90 vuotta täyttänyt henkilö. Jäsenmaksu alkaa sinä vuonna kun henkilö
täyttää 18 vuotta ja päättyy kun hän täyttää 90 vuotta. (Jäsenmaksu oli aikaisemmin 20€.)
Jäsenmaksu on seuran tärkein tulonlähde. Jäsenmaksusta vuonna 2014 kertyi 5238 euroa, yli 85 %
maksaa jäsenmaksun keväällä, maksamattomista muistutetaan syksyn jäsenkirjeessä. Tuotemyynti
tuotti viime vuonna reilut tuhat euroa.
Valintoja vuosikokouksessa, vuoden 2015 toiminnantarkastajaksi valittiin Auli Kultanen-Leino ja
varalle Jorma Leino. Ulkosaarten yhteistyötoimikunnassa seuraa edustavat Jari Herrala ja/tai
Pekka Rytkölä sekä Anja Leinonen. Juhlatilaisuuksien ja tapahtumien järjestelyjä varten valittiin
”huvitoimikunta” johon kuuluvat Tuula Marttila, Helena Ranta, Marjukka Westerinen ja Jari
Herrala.
Kevään ensimmäinen johtokunnan kokous pidettiin 22.2.2015 Helsingissä. Johtokunta päätti
seuraavaa: Seiskarin viirin hankinnasta, viirejä on jo tilattu ja niitä on saatavilla Kotkassa Anja
Leinoselta hinta 80 €/kpl. Lisäksi uusia myyntituotteita on tulossa myyntiin kesään mennessä.
Niitä ovat, v-aukkoinen t-paita aikuisille ja lapsille (materiaali on hyvä), pipo ja huivi, takkatikut
ja puuvillakassi, kaikista tuotteista löytyy Seiskarin tunnukset. Johtokunta päätti myös vuokrata
Turusta pienen varastotilan, johon siirrettiin Karjala talon kaapeissa olleet tavarat ja jossa
voidaan jatkossa säilyttää seuran omaisuutta.
Kokouksien lisäksi seurassa on ollut jo kevään ensimmäinen tapahtuma eli laskiainen, joka vietettiin
poikkeuksellisesti pari viikkoa laskiaissunnuntain jälkeen eli 1.3. Turussa kokoonnuttiin Huhkon
Kartanossa ja Haminassa Herralassa.
Tulevan kesän ja syksyn tapahtumia
Kesäkuu: Karjalan Liiton Karjalaiset kesäjuhlat pidetään tänä vuonna Hyvinkäällä 13. – 14.6.2015,
Karjala Liitto täyttää 75 vuotta.
Heinäkuu: Kotkan meripäivät järjestetään perinteisesti tulevana kesänä 23. – 26.7. Olemme
jälleen mukana myyntikojuinemme ja meillä on myös uudet myyntituotteet jo myynnissä vanhojen
lisäksi.
Valmius Seiskarin saarelle matkaamiseen on jo olemassa. Suunniteltu matkaohjelma on: kaksi yötä
Pietarissa ja 12 h Seiskarissa. Eli ensimmäisenä päivä meno Pietariin, seuraavana aamuna

helikopterilla Seiskariin ja paluu illalla Pietariin, kolmantena päivänä paluu Suomeen. (tähän
matkaan voidaan lisätä esim. joitakin kohteita Pietarista) Laivamatkaa saareen selvitetään
edelleen. Lisätietoja matkasta saat numeroista Jari 040-7423 614 tai Raija 0400-715 029. tai
jp.herrala@gmail.com (ensimmäiset ilmoittautumiset ovat jo tulleet)
Elokuu: Seuran kesäjuhla pidetään sunnuntaina 2.8.2015 Helsingissä. Paikka on Lauttasaaressa
Poliisien Kesäkoti, Kyyluodontie. (lisätietoja kohteesta löytää www.poliisienkesakoti.fi) Juhla alkaa
klo 12.00. Juhlalipun hinta on 20 €/aikuinen, 5 €/lapsi alle 12 v ja alle 6 v ilmaiseksi. Lippu sisältää
lounaan ja kahvin.
Yhteiskuljetus: Turusta, linja-autoaseman tilausajopysäkiltä klo 09.00, matkan hinta on 20 €/hlö.
Ilmoittautumiset viimeistään 10.7.2015 Jaakolle tai Antille.
Jaakko Niemelä puh. 050 5521755, sähköposti:jaakkovaari@gmail.com tai
Antti Lehmuskoski puh. 050 5590314, sähköposti: antti.lehmuskoski@pp.inet.fi
Idästä yhteiskuljetus, Haminan linja-autoasemalta klo 9.00 ja kiertää Karhulan ja Kotkan klo 9.30
kautta. Matkan hinta on 20 €/hlö. Ilmoittautuminen viimeistään 10.7.2015 Anjalle tai Jarille.
Anja Leinonen puh. 050 5219924 sähköposti: anjaleinonen@saunalahti.fi tai
Jari Herrala puh. 040 7423614 sähköposti: jp.herrala@gmail.com
Kulkuyhteydet Lauttasaareen on hyvät omalla autolla ja bussillakin pääsee melkein oven eteen.
Pyydämme ilmoittautumaan järjestelyjen varmistamiseksi

Juhlapaikan pääsisäänkäynti

Merellinen tunnelma säilyy, rantasauna näkyy

Muuta
Seiskarilainen-lehden päätoimittaja Auli Kultanen-Leino pyytää lehteen tulevat jutut lähettämään
hänelle viimeistään huhtikuun loppuun mennessä sähköpostiin seiskarinsaari@gmail.com tai
osoitteeseen Tähkiönkatu 10 D 27, 20240 Turku.
Seuran jäseniä pyydetään päivittämään/ilmoittamaan sähköpostiosoitteet seuran sähköpostiin,
seiskarinsaari@gmail.com
Jari Herrala
puheenjohtaja

