SYKSYISIÄ TERVEISIÄ SAARENMAALTA!
Hyvät Kulttuurivene ry:n nykyiset ja tulevat jäsenet, seuran hallituksen nimissä on minulla ilo tehdä Teille pieni
yhteenveto vuoden 2013 tähänastisista tapahtumista. Vuosi on kulunut seuran jäsenille hyvin aktiivisissa
merkeissä. Sen todisteeksi esittelen tärkeimmät niistä:
- Kolmipäiväinen Tallinnaan matka tehtiin 20-22.04.2013 - 21 osanottajaa
- Latvian matka Siguldan kaupungin kukkamarkkinoille 03.05.2013 - 44 osanottajaa
- Saaremaan kirkkoreissu Anti Toplaanin opastuksella 25.07.2013- 20 osanottajaa
- Kaksipäiväinen Kihnun matka 28-29.07.2013 - 20 osanottajaa.
- Erittäin ison työn Kuresaaren Laurentiuksen seurakunnan kirkon urkujen entisöinnin tukemiseksi teki
hallituksen jäsen Esko Pulli. Lähes kokonaan hänen aikaansaamansa oli Latvian Kansallisoopperan sopraanon
Kristina Gailiten loistavan konsertin järjestäminen Laurentiuksen kirkossa, sen rahoituksen organisointi ja koko
saadun tulon, yhteensä 671 EURon lahjoittaminen kirkolle. Keväällä olimme seuran rahoista tukeneet
seurakuntaa 200.00 eurolla seuran turvakodissa tapahtuneen tulipalon korjaustöiden tukemiseksi.
-Koko vuoden on jatkunut yhteistyö Pihtlan kunnan kanssa vaatteitten , urheiluvälineiden ja lelujen
keräämiseksi , lahjottamiseksi ja uudelleen käyttöönotettaviksi ennen kaikkea kunnan lapsia silmällä pitäen.
Mutta myös kunnan turvakodin sisustamisessa ovat seuran jäsenet olleet hyvin mukana.
-Taideseuran nimen esillä pitämisessä on oma tärkeä osansa Kimmo ja Marja-Liisa Pullilla.He ovat järjestäneet
akvarellimaalauskurssin kesäkuussa ja Marja-Liisan upea näyttely Kuresaaren Raatitalon galleriassa syyslokakuussa oli siitä upeana todisteena. Kiitos heille!
-Esimerkillisellä tavalla on seuran kotisivujen ylläpitäjänä tehnyt työtä seuran sihteeri ja tiedottaja Matti
Suominen. Kiitos hänelle osoitteessa: www.kulttuurivene.eu oikea aikaisesti nähtävissä, ei ainoastaan
matkakertomukset kuvineen, vaan myös tärkeimmät asiat hallituksen toiminnasta, tiedotteet,
liittymiskaavakkeet ja pankkiasiat, ynnä muut tärkeät asiat. Nyt on Matti saanut aikaan myös kysely- ja
mielipidelomakkeen nykyaikaisessa muodossa, millä halukkaat saavat postittaa omia ehdotuksiaan ja
kritiikkiään. Kiitos Matille, että olemme pystyneet pitämään seuran jäseniä kaikissa asiassa ajan tasalla ja
hallituksen työn, perustamisasiakirjan mukaisesti avoimena.
-Aktiivisen sosiaalisen kanssakäymisen, Viron ja Saarenmaan tuntemuksen, avustustoiminnan aikaansaamisen
rinnalla olemme pitäneet erittäin tärkeänä seuran jäsenten taloudellisten etujen aikaansaamiseksi alennusten
muodossa. Tallink, Viking-Line ja Eckeröline ovat kaikki kolme olleet ystävällisiä ja myöntäneet jäsenille
alennuksia. Mutta myös Lukoil ja Bauhof, Meri , Rüütli, Georg Ots ja Grand Rose Spa, ja vielä 11 muuta
kauppaa, kauneussalonkia, hotellia ovat kaikki myöntäneet jäsenille isompia tai pienempiä alennuksia. Niin on
Kulttuurivene ry:n jäsenyys myös taloudellisesti kannattavaa.
Hyvät seuran jäsenet, kiitän hallituksen nimissä teitä kaikkia hyvästä ja ystävällisestä yhteistyöstä. Toivottavasti
löydätte aikaa myös tulevan vuoden vuosimaksun suorittamiseen vielä tämän vuoden puolella, että saamme
uuden, vuoden 2014 jäsenkortin oikeaan aikaan postittaa jäsenillemme ja jäsenedut voimaan.

Hyville ihmisille, kaikille, jotka ovat tavalla tai toisella sitoneet oman elämänsä Saarenmaahan, toivotamme
tervetulleiksi seuramme jäseneksi. Katsokaa Kulttuurivene ry:n kotisivuja, tutustukaa meihin ja tulkaa mukaan,
ei ainoastaan osallistumaan, vaan myös vaikuttamaan.
Tervetuloa!
Kulttuurivene Ry:n hallitus.
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