Hyvä Seiskari-seuran jäsen
Taas on uusi vuosi päässyt hyvään vauhtiin. Seiskari-seura ry:n vuosikokous ja hallituksen kokous pidettiin
Helsingin Kannelmäessä 12.2.2017. Kokouksessa käsiteltiin mm. tilit ja toiminnantarkastajien lausunto,
toimintasuunnitelma sekä talousarvio. Hallitukselle myönnettiin tili- ja vastuuvapaus.
Seuran jäsenmaksu on 15 €. Jäsenmaksua maksetaan siitä vuodesta alkaen, jolloin henkilö täyttää 18 vuotta. Yli
90-vuotiailta sitä ei enää peritä. Yli 85 % jäsenistä maksaa jäsenmaksun keväällä, maksamattomista muistutetaan
syksyn jäsenkirjeessä.
Valintoja:
Hallituksen kokoonpano säilyi ennallaan. Seuran puheenjohtajana jatkaa Jari Herrala ja varapuheenjohtajana
Marjukka Westerinen. Uudelleen valittiin erovuorossa olleet Marjukka Westerinen ja Jari Herrala ja
varajäsenestä varsinaiseksi siirtyy Pirjo Rytkölä. Lisäksi hallitukseen kuuluvat Tuula Marttila, Anja Leinonen, Raija
Herrala-Nurmi, Seppo Herrala, Antti Lehmuskoski ja varajäseninä Emmi Olkkonen, Meri Herrala, Helena Ranta ja
Pekka Rytkölä.
Toiminnantarkastajiksi valittiin Auli Kultanen-Leino ja Jorma Leino. Rahastonhoitajana jatkaa Antti Lehmuskoski
ja sihteerinä Tuula Marttila. Ulkosaarten yhteistyötoimikunnassa seuraamme edustavat Jari Herrala ja/tai Pekka
Rytkölä ja Anja Leinonen. Kesäjuhlan järjestelyistä vastaa Raija Herrala-Nurmi. Leikekirjaa hoitaa Elina Marttila
Helsingistä.
Kevään ja kesän tapahtumia
Maaliskuu:
Seiskari-seuran yhteinen laskiaistapahtuma Helsingissä
Tällä kertaa ei lasketa mäkeä eikä pyöritetä napakelkkaa, vaan kokoonnutaan ihan asian merkeissä
laskiaisseminaariin Helsinkiin Karjala-talolle sunnuntaina 5.3. Aloitetaan klo 12 yhteisellä lounaalla (Ravintola
Karelian buffet, 15 €). Itsenäisen Suomen 100-vuotisjuhlien merkeissä teemana on vuosi 1917 Seiskarissa.
Ohjelmassa kello 13 alkaen:
Professori Kimmo Rentola kertoo vuodesta 1917, silloin vielä Venäjän ja suuriruhtinaskunnan pääkaupungissa
Pietarissa, ja miten tapahtumat vaikuttivat lähiympäristössä mm. itäisellä Suomenlahdella.
Vuosisadan aikana eläneiden henkilöiden ja perheiden historiaa kertovat Pirjo Rytkölä ja Matti Ämmälä. Pirjon
aiheena on majakkamestari Toivo Rytkölä ja Matti kertoo äitinsä ja isänsä elämänvaiheista.
Eräs idea seminaaria valmisteltaessa oli koota tietoa kaikista vuonna 1917 syntyneistä seiskarilaisista. Sitä emme
pystyneet nyt toteuttamaan, mutta jos joku seiskarilainen sukulaisesi tai ystäväsi oli syntynyt 1917, niin
kuulemme hänestä ilomiellä seminaarissa. Voit ottaa vaikka valokuvan mukaan ja varaudu kertomaan hänestä
pari sanaa!
Tilaisuus päättyy noin klo 16, kunhan on hiukan haastettu. Buffet-lounaan hinta 15 €. Ilmoittaudu etukäteen,
sillä järjestelyn edellytys on se, että saamme lounaalle vähintään 40 osallistujaa. Lisäksi seura järjestää kahvit
iltapäivän aikana, varaudu vapaaehtoiseen kahvimaksuun.

Yhteiskuljetuksia laskiaisen viettoon ollaan järjestämässä tuttuun tapaan sekä Turusta että Haminasta, jos
saadaan tarpeeksi väkeä. Ilmoittaudu mieluiten heti, mutta viimeistään 28.2. Jos väkeä riittää, auto Turusta
lähtee linja-autoaseman tilausajolaiturista klo 9.00 ja Haminan linja-autoasemalta klo 9.00, Kotkan
kaukoliikenteen (ent. linja-autoasema) pysäkiltä klo 9.30. Matkan hinta 20 €/hlö.
Ruokailun takia muista ilmoittautua 28.2. mennessä:
Jari Herrala, puh. 040 7423 614 jp.herrala@gmail.com , Anja Leinonen, puh. 050 5219 924
anjaleinonen@saunalahti.fi , Auli Kultanen-Leino, aulikultanenleino@gmail.com tai Raija Herrala-Nurmi,
sähköposti rihe@netti.fi ja puh. 040 7374678

Kesäkuu:
Lansi-Reitalit osallistuvat 10. - 11. kesäkuuta Uudenkaupungin Merefesteille. Uudessakaupungissa vietetään
tänä vuonna kaupungin perustamisen 400-vuotisjuhlia. Merefesti on perinteinen kesänavaus, jolloin
Kaupunginlahden rannat täyttyvät markkinamyyjistä. Uuteenkaupunkiin asettui paljon seiskarilaisia, ja
tarkoituksena on tehdä seuraa tunnetuksi lounaisrannikolla. Seuran myyntituotteiden lisäksi kojulta saa ostaa
pullakahvit. Tulkaapa poikkeamaan! Jos tykkäät tulla mukaan tiskin taakse, niin soita Raija Herrala-Nurmelle
puh. 040 7374678.
Heinäkuu:
Kotkan meripäivät juhlitaan tänä vuonna entistäkin juhlavammin. Tall Ships Race:n purjelaivat saapuu Kotkaan
13. – 16.7. Olemme mukana tapahtumassa alusta loppuun, eli neljä päivää. Seiskarin teltalta löydät
myyntituotteemme ja samalla voit juoda hyvät kahvit kotitekoisten leivonnaisten kera. Tervetuloa.
Elokuu:
Seuran kesäjuhla pidetään 13.8.2017 jo tutuksi tulleessa paikassa Poliisien kesäkodilla Lauttasaaressa,
Kyyluodontiellä. Juhla alkaa kello 12.00. juhlalipun hinta on 20 €/hlö, joka sisältää lounaan ja iltapäiväkahvin.
(alle 12 vuotta 6 € ja alle 6 v ilmaiseksi).
Yhteiskuljetus kesäjuhlaan:
Lännestä, Turun linja-autoasema tilausajopysäkiltä klo 09.00. Ilmoittautuminen lännessä Antille puh. 050-5590
314 tai antti.lehmuskoski@pp.inet.fi tai Raijalle puh. 040-7374 678 tai rihe@netti.fi
Idästä, Haminan linja-autoasema klo 09.00, auto kiertää Karhulan ja Kotkan klo 9.30 kautta. Ilmoittautuminen
Anjalle puh. 050-5219 924 tai anjaleinonen@saunalahti.fi tai Jarille puh. 040-7423 614.
Pyydämme ilmoittautumaan juhlaan sekä kuljetuksiin viim. 23.7.2017 mennessä. Matkan hinta 20 €/hlö.
Kulkuyhteydet Lauttasaareen ovat hyvät myös omalla autolla ja julkisen liikenteen bussilla pääsee hyvin lähelle.
Seiskarilainen-lehti
Seiskarilainen-lehti ilmestyy jälleen kesäjuhlaan. Päätoimittaja Auli Kultanen-Leino odottaa jälleen lukijoiden
juttuja uuteen numeroon huhtikuun loppuun mennessä. Jutut voi lähettää seuran sähköpostiin tai Aulin omaan
osoitteeseen, Tähkiönkatu 10 D 27, 20240 Turku.

