Syksyiset terveiset Seiskari-seuran jäsenille
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Mennyt kesä jäi mieleemme vuosisadan sateisimpana, eikä tämä syksy ole tuonut
muutosta, ainakaan ilmojen puolesta, sateet vain jatkuvat. Onneksi emme ole
sokerista, joten mahdollisuus sulamiseen ei toteudu.
Tänä vuonna seuramme täytti 85 vuotta. Erikseen emme juhlia järjestäneet, mutta
kesäjuhlassa muistimme maininnalla juhlavuotta. Toivoisin, että olisimme
porukalla juhlimassa seuraamme, kun se täyttää 90 vuotta.
Palataan vielä tämän kuluvan vuoden tapahtumiin:
Keväällä laskiainen vietettiin yhteisesti seminaarin merkeissä Helsingissä 5.3.
Aiheena oli Seiskari 1917. Sukunsa historiasta, sekä äitinsä ja isänsä elämän
vaiheista kertoi Matti Ämmälä ja Pirjo Rytkölän aiheena oli majakkamestari
Toivo Rytkölä. Mielestäni seminaari onnistui hyvin ja paikalla oli koko salillinen
innokkaita kuulijoita.
Kesäkuun alkupuolella Reitalit tempaisivat, he olivat mukana Uudenkaupungin
Merefest- päivillä 11. – 12.6.2017. Osallistuminen onnistui hienosti ja se tuotti tulosta
rahallisesti, sekä seurallemme julkista näkyvyyttä lännessä. Kiitos järjestäjille.
Kotkan meripäivät 12. – 16 .7.2017 olivat poikkeuksellisesti kahta viikkoa normaalia
aikaisemmin. Suurten purjelaivojen ”Tall Chips racen” vierailun johdosta.
Poliisien kesäkodilla vietetyt kesäjuhlat 13.8.2017 olivat tärkein yhteinen
kokoontuminen saarelaisille ja heidän jälkipolvelle ja ystävilleen. Kolmansien
Helsingin seudulla vietettyjen kesäjuhlien anti oli kohtuullinen, edellisiin juhliin
verrattuna juhlavieraiden määrä putosi huomattavasti. Tälle asialle pitäisi jokaisen
seuran jäsenen osaltaan pyrkiä tekemään voitavansa ja tulla mukaan juhlaan.
Henkilökohtaisesti toivoisin, että saisimme yhtenä kesäpäivänä suuren joukon
seuramme jäseniä koolle kesäjuhlan merkeissä. Otetaan mukaan perheenjäsenet,
lapset, lapsenlapset, ystävät ja tuttavat. Kertomalla heille, ettei tarvitse olla seuran
jäsen ollakseen mukana juhlassa. Tarjotaan heille hyvä ohjelma ja maukas lounas
mukavassa seurassa ja upeassa paikassa.
LOPPUVUODEN 2017 JA ALKUVUODEN 2018 TAPAHTUMIA
Seuran perinteiset Simunat vietetään 29.10.2017 klo 12.00 alkaen, Lännessä
kokoonnutaan ABC- Raision tiloihin ja idässä kumppanuustalo Hilman kokoustiloissa
samaan aikaan.
Laskiaista vietetään 11.2.2018 klo 12.00 alkaen samoissa tiloissa lännessä ja idässä
kun Simunat.

Vuosikokous 2018 pidetään As Oy säästövanhan asukastilassa, Helsingin
Kannelmäessä 4.3. klo 12.00 alkaen.
Tämän kirjeen mukana tulee muistutuksena uusi pankkisiirto niille, joiden
jäsenmaksu ei ole tähän mennessä kirjautunut. Epäselvissä tapauksissa voit ottaa
yhteyttä rahastonhoitaja Antti Lehmuskoskeen puh. 050-559 0314
antti.lehmuskoski@pp.inet.fi
Kevään seminaarissa oli mielenkiintoiset aiheet ja Sali täynnä kuulijoita.

Kesäjuhliin Lauttasaareen olin kokoontunut iso joukko iloisia Seiskarilaisia.

Ilmoittautumiset tapahtumiin lännessä Antille tai Raija Herrala-Nurmelle
puh. 040-7374 678 tai rihe@netti.fi

Idässä Anja Leinonen puh. 050-5219 924 tai

anjaleinonen@saunalahti.fi Jari puh. 040-7423 614 tai jp.herrala@gmail.com
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