Jäsenkirje, lokakuu 2018

Mukavaa syksyä Seiskari-seuran jäsenille!

Kesä oli helteinen ja Seiskari-seuran toiminnassa vilkas. Oli Karjalaiset kesäjuhlat Kouvolassa,
Sepramarkkinat Klamilassa, Meripäivät Kotkassa ja Volter Kilpi –tapahtuma Kustavissa, ja
kaikissa Seiskari-seura oli jotenkin mukana. Elokuun alussa pidettiin omat kesäjuhlat
Helsingissä, jo tutuksi tulleessa paikassa Poliisien kesäkodilla. Ja kesän päätteeksi kokeiltiin,
saadaanko laiva vielä lastattua seiskarilaisilla. Purjehdus kaljaasi Olgalla Turusta Airistolle ja
Seilin saareen onnistui: väkeä tuli tarvittava määrä, monia uusia kasvoja, tunnelma korkealla,
kalakeitto maittavaa ja kesätuuli puhalteli mukavasti purjeisiin. Kokemus oli hieno ja jatkoa
seuraa. Ensi kesän meriretken suunnittelu on jo aloitettu, kohteeksi on ajateltu Haapasaarta.
Ulkosaarelaisten kirkkopyhää vietetään tämän kirjeen kirjoittamisen aikoihin, sunnuntaina
14.10. Kotkan kirkossa. Ensi vuonna tulee 80 vuotta Suomenlahden ulkosaarten evakuoinnista
talvisodan edellä, ja silloin yhteinen kirkkopyhäkin saa tavallista suuremmat puitteet.
Pistäkääpä jo nyt muistiin!
Vaikka tapahtumia on ollut tänä vuonna paljon, niiden järjestäminen on päässyt kasautumaan
varsin pienelle joukolle. Uusia tekijöitä kaivataan kovasti, jotta seuran toiminta voisi jatkua.
Erityisesti kaivataan yhtä tai muutamia, jotka ottaisivat asiakseen kutsua koolle
pääkaupunkiseudulla asuvia Seiskari-seuralaisia vaikka yhteiseen kesäpäivän viettoon.
Herätetään Keski-Sakki uudelleen toimimaan!
Osa Seiskari-seuran jäsenistä saa jäsenkirjeensä sähköpostina, osa ihan paperille tulostettuna
kirjepostina. Kuulutpa kumpiin tahansa, katso onko mukana jäsenmaksulappu. Monelta se on
nimittäin keväällä ”kadonnut” ja maksu maksamatta. Siinä tapauksessa tämän kirjeen mukana
on muistutus maksusta.
Jos saat kirjeesi paperipostina, mutta yhtä hyvin voisit lukea sen sähköisenäkin, niin kerro
sähköpostiosoitteesi taloudenhoitaja-jäsensihteeri Antti Lehmuskoskelle puh.050-5590 314
tai antti.lehmuskoski@pp.inet.fi . Muista ilmoittaa uudet tiedot seuralle myös silloin, jos
yhteystietosi ovat muuttuneet! Postisi tulee varmemmin perille, jos osoite on oikea!

TULEVIA TAPAHTUMIA
Lokakuu:

Simunoita vietetään sunnuntaina 28.10. klo 12 alkaen. Idässä paikkana on
Leikari, osoite Haminantie 261, Kotka. Lännessä on varattu tilat Raision ABC:ltä,
joka sijaitsee valtatie 8:n ja Kustavintien risteyksessä. Omakustanteisen
ruokailun lisäksi on pientä ohjelmaa ja vapaata seurustelua. Mukana on Seiskariseuran myyntituotteita ja myös simunoitten päätteeksi pidetään arpajaiset,
joihin voit tuoda pieniä voittoja mukanasi. – Tapahtuman nimi tulee siitä, että

ennen vanhaan saarelaisilla, etenkin nuorilla, oli syksyn iltojen pimetessä tapana
kokoontua yhteen Simon päivää eli simunaa istumaan. Tervetuloa, vaikka et olisi
koskaan ennen osallistunut! Ottakaa mukaan myös nuorempaa sakkia!
Helmikuu:

Johtokunta kokoontuu 10.2. Kevään jäsenkirje postitetaan ennen vuosikokousta.

Maaliskuu: Seiskari-seuran vuosikokous pidetään sunnuntaina 10.3.2019 Karjala-talolla
Helsingissä. Kokouksen yhteyteen on suunnitteilla tapahtuma, jonka teemana on
RUOKA. Aloitetaan puoliltapäivin ja yhteiskuljetuksetkin järjestetään tuttuun
tapaan, jos riittävästi lähtijöitä on. Kokouskutsu ja tarkemmat tiedot tulevat
kevään jäsenkirjeessä helmikuussa.
Vuosikokouksessa suunnitellaan myös ensi vuoden toimintaa. Ideoita ja
toivomuksia voi esittää hallitukselle vaikka heti, mutta erityisesti
vuosikokouksessa.

Syksyn kokouksessaan seuran johtokunta päätti ottaa uutuutena myyntiin syyskuussa
ilmestyneen kirjan Meririntaman ilmatorjunta 1941-44. Keväällä hankittuja uusia
myyntituotteita ovat majakan kuvalla koristettu jääkaappimagneetti, lompakkoon sopiva
suurennuslasi ja vaaleanharmaa t-paita, johon on painettu Seiskarin majakan valokuva.
Kaikkia niitä on edelleen saatavissa, ja samaten monia muita ennen hankittuja tuotteita, kuten
postikortteja, silmälasien puhdistusliinoja ja ennen kaikkea seuran kustantamia omia kirjoja.
Pitäkääpä mielessä, kun mietitte vaikka joululahjoja. Joko vunukalla on Seiskarin
kotiseutukirja tai laivakirja? Jos et pääse simunoihin näitä katsomaan, voit soittaa idässä Anja
Leinoselle puh. 050-5219 924 tai lännessä Antti Lehmuskoskelle puh. 050-5590 314.

Seiskari-seuran sähköpostiosoite on seiskarinsaari@gmail.com
Seuran nettisivut löydät osoitteesta www.seiskari-seura.org

