Hyvä Seiskari-seuran jäsen

2/2016

Kesä on jälleen kääntynyt syksyyn ja ruska on parhaimmillaan, ainakin täällä eteläisessä Suomessa.
Ilmat kylmenevät ja illat pimenevät, mutta emme anna sen vaikuttaa meihin, uusi kevät tulee taas.
Seuramme jäsenet ovat varsin hajallaan eri puolilla Suomea, joten yhteiset tapaamiset ovat aika
harvassa. Jokaisella on omat menonsa kesällä ja meille, jotka vastaamme erilaisista tilaisuuksista
riittää haasteita saada väkeä mukaan tapaamisiin.
Kesäkuussa Ulkosaarten yhteistyötoimikunta järjesti Sepra matkan Viron Kundaan, ilmoittelimme
siitä edellisessä jäsenkirjeessä, netti sivuilla, sekä seuran omilla sivuilla. Matkaan lähti täysi
bussillinen (47 hlöä) markkinahenkistä joukkoa. Seiskarilaisia joukossa oli 20 hlöä. Matka onnistui
niin sään kuin markkinoidenkin suhteen erittäin hyvin.
Heinäkuussa Itä-Arttelin väki edusti seuraamme Kotkan Meripäivillä. Meripäiväteltta oli pystyssä
keskiviikko illasta sunnuntaihin. Teltalla vieraili lukuisia Seiskarista kiinnostuneita henkilöitä, he
saivat informaatiota saaresta ja myyntitykkimme Anja Leinonen sai tuotteitamme myytyä hyvin.
Elokuussa tapasimme jälleen kesäjuhlien merkeissä Helsingin Lauttasaaressa Poliisien kesäkodilla.
Juhlatoimikunta oli onnistunut järjestelyissä ja paikalle oli saapunut reilut sata juhlijaa.
Juhlapuhujaksi oli saatu oman seuran jäsen Meri-Sisko Eskola ja musiikista vastasi Noora Kiili,
hänkin seiskarilainen sukujuuriltaan. Seiskarilainen lehti ilmestyi myös kesäjuhlaan.
Aktiivinen lehtemme päätoimittaja Auli Kultanen-Leino odottaa jälleen seuraavaan, ensi kesänä
julkaistavaan lehteen juttuja. Jutut voi lähettää seuran sähköpostiin tai Aulin omaan osoitteeseen,
Tähkiönkatu 10 D 27, 20240 Turku.
Johtokunta kokoontui syyskuun 25 pv:nä Helsingissä. Kokous kävi läpi syyskuuhun mennessä olleet
tapahtumat, kirjasi menot ja tulot ja totesi, että plussalle päästiin. TULOSSA Seiskari-seuran
yhteinen laskiaisen vietto seminaarin merkeissä Karjala-talolla Helsingissä sunnuntaina
5.3.2017 klo 12 alkaen. Teemana on Suomi 100 vuotta, Seiskari 1917. Ruokailu sekä
yhteiskuljetukset idästä ja lännestä ovat valmisteilla. Lisätietoja laitetaan seuran nettisivuille
kunhan järjestelyt etenevät. Tiedustelut Raija Herrala-Nurmi p. 040 7374678 sekä muut
hallituksen jäsenet. Ensi kesän kesäjuhlat pidetään sunnuntaina 13.8.2017 Helsinki/Lauttasaari.
Seuralla on muutama kansallispuku omistuksessaan ja niistä yksi naisten puku on Turun varastossa.
Mikäli seuran jäsenellä on tarvetta lainata sitä, niin yhteyden otto Antti Lehmuskoskeen niin asia
hoituu. Antero Uitolta on ilmestynyt tänä syksynä uusi kirja Taistelu Suomenlahden ulkosaarista,
kirjaan on koottu aikaa ennen itsenäistymistä, sisällissodasta jatkosotaan, aina välirauhaan asti.
Kirjaa on saatavilla puheenjohtajalta (30 €/kpl). Joulu lähestyy kovaa vauhtia, seurallamme on
paljon erilaista myyntituotetta, tämä vaikka joululahja vihjeeksi.

Syksyn viimeinen tapaaminen on vielä edessä, perinteiset Simunat 30.10.2016 klo 12.00 Reitalit
kokoontuvat ABC Raision kabinetissa ja Itä-Arttelit Kumppanuustalo Hilmassa Haminassa.
Seuraava vuosikokous pidetään helmikuun 12 pv. 2017 klo 12.00 Helsingin Kannelmäessä
osoitteessa Vanhaistentie 4 C Kannelmäki. Vuosikokoukseen liittyvistä asioista voit tiedustella
seuran omasta sähköpostista seiskarinsaari@gmail.com tai lukea seuran internet-sivuilta.
Jälleen on jäsenmaksuja jäänyt maksamatta. Tämän kirjeen mukana tulee muistutuksena uusi
pankkisiirto niille, joiden jäsenmaksu ei ole tähän mennessä kirjautunut. Epäselvissä tapauksissa,
sekä muutoksista voit ottaa yhteyttä rahastonhoitaja Antti Lehmuskoskeen puh. 050-559 0314 tai
s-posti antti.lehmuskoski@pp.inet.fi
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