Terveiset Seiskari-seuran jäsenille

2/2014

Kesä tuli ja meni, kylmän kesäkuun jälkeen saimme nauttia heinä- ja elokuun helteistä, sekä
lämpimästä alkusyksystä. Nyt kun muuttolinnut lähtevät ja syksyn sato valmistuu on aika
miettiä tulevaisuutta, johon toivoisin kuuluvan myös seuramme toiminnan.
Tässä vaiheessa on hyvä tarkastella kulunutta vuotta, joka osoittaa, että seurallamme on
edelleenkin vireää toimintaa. Vuosikokous ja hallituksen kokous pidettiin helmikuussa
Helsingissä. Tärkein/isoin päätös oli ero Karjala-liitosta ja sen myötä esitys seuran sääntöjen
uudistamisesta.
Maaliskuu alkoi laskiaisella. Turussa kokoonnuttiin Cafe´Karinassa ja Kotkassa hotelli Leikarin
kabinetissa. Seuran jäseniä oli paikalla ihan mukavasti.
Vaikka perinteistä kevään seminaaria ei järjestetty, riitti koko kesäksi menoja, joissa seuran
aktiivijäsenet olivat mukana.
Kesäkuussa juhlittiin Lappeenrannassa Karjalaisia kesäjuhlia. Samaan aikaan 13. – 15.6.2014
vietettiin Virolaisten ystäviemme kanssa Sepra-markkinoita Haminan Bastionissa.
Heinäkuussa Kotkassa purjehdittiin Gangut-regatan merkeissä 22. – 23.7.2014 ja heti perään
juhlittiin perinteisiä Meripäiviä 24. – 27.7.2014.
Elokuun alussa 3.8.2014 juhlimme seuramme omia kesäjuhlia Kotkassa, kurssikeskus
Höyterissä. Ilokseni voin todeta, että mukana oli yli 90 seuran jäsentä, nuorin alle vuoden ja
vanhin liki 90 v. Kiitos kaikille mukana olleille.
Iso kiitos kuuluu myös kaikille Teille vapaaehtoisille, jotka olitte mukana toteuttamassa
seuramme osuutta kaikissa kesän tapahtumissa. Seuran kukkaroon kilahti mukavasti
tavaroiden myyntituloa yli tuhannen euron.
Syksyn tapahtumiin:
Lokakuussa Ulkosaarten yhteistyötoimikunta järjestää perinteisen kirkkopyhän
kahvituksineen, Kotkan kirkossa 12.10.2014 klo 10.00. Teemana 75 v saaresta lähdöstä.
(Seiskarista lähdettiin aamulla 11.10.1939). Simunoita vietetään 26.10.2014 alkaen klo 12.00.
Turussa Cafe`Karinassa ja Kotkassa hotelli Leikarissa.
Muuta
Muistathan, että seurallamme on nykyään omat Internet-sivut osoitteessa www. seiskariseura.org

Sivuiltamme löytyy päivitettyä tietoa seuran toiminnasta, sekä historiaa,

valokuvia, tarinoita saaresta, ruokareseptejä, tietoja julkaisuista, karttoja ym. mukavaa
luettavaa.
Lisäksi seuralla on oma sähköpostiosoite seiskarinsaari@gmail.com Tämän kautta voit
lähettää postia lehden päätoimittaja Auli Kultanen-Leinolle, sihteeri Jaakko Niemelälle ja
rahastonhoitaja Antti Lehmuskoskelle. Heiltä voit tilata myös seuran myyntituotteita. Seura
tilaa uusia isännänviirejä, jotka tulevat myyntiin vuoden 2015 alussa. Lisäksi pyrimme saamaan
uusia myyntituotteita. Mikäli sinulla tai teillä on ehdotuksia uusiksi tuotteiksi, postia vain
tulemaan. Tuotteita voit myös tilata puhelimitse idässä, Anja Leinoselta puh. 050-521 9924,
lännessä Jaakko Niemelältä puh. 050-552 1755, sekä Helsingissä Tuula Marttilalta puh. 050595 0907.
Seuraava vuosikokous pidetään helmikuun 22 päivänä 2015. Vuosikokoukseen liittyvistä
asioista voit tiedustella seuran omasta sähköpostista tai lukea seuran internet-sivuilta.
Jonkin verran on jäsenmaksuja maksamatta. 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.
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