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Seiskarin ihanteellista hiekkarantaa.
Tälle rannalle mahtuisi kerrallaan 100,000 ihmistä ja kullekin riittäisi tilaa 6 neliömetriä,

Seiskari
Ihanteellinen kesänviettopaikka. — Viettäkää kesälomanne Seiskarissa!

Seiskari on jo useana kesänä tullut huo-
matuksi erinomaisena kesänviettopaikkana. Sitä
se todella onkin. Saaren luontona n on ihana.
Hiekkaranta on aivan suuremmoinen. Kor-
keat, hiljaiset hongikot varjoisine ha r-
juteineen ovat viihtyisiä ja rauhallisia kä/-
velypaikkoja. Ilmasto on hyvin terveellinen.
Rauhaa ja hiljaisuutta kaipaaville on
Seiskari mitä sopivin kesänviettopaikka.

Siistejä asuntoja saa saarelaisten taloista
huokealla. Asuntoja välittää Seiskari-seura r.y.
Aamukahvi voidaan nauttia taloissa.
Lauantaisauna on myös useimmissa ta-
loissa tarjona.

kuitenkin huokeaksi. Rantakioskista
itärannalla on saatavana kahvia ja vir-
vokkeita.

Erinomaisia kesäasuntoja perheille
omaa taloutta varten on vuokrattavissa huo-
kealla.

Kesällä 1936 valmistuu Seiskarin seuratalon
yhteyteen uusi ajanmukainen ravintola,
jonka piirustukset on laatinut lääninarkkitehti
Heikki Lankinen Viipurista. Ravintolaa
ylläpitää Seiskari-seura r.y. Ruoka koetetaan
saada mahdollisimman vaihtelevaksi ja

Seiskariin pääsee »Suursaari»-laivalla 4 ker-
taa viikossa, 2 kertaa Kotkasta ja 2 Koivistolta.
Laivan kulkuvuorot näkyvät Suomen Kulkuneu-
vojea kesäpainoksesta. Matka on huokea, Kot-
kasta I lk. 45 mk., Koivistolta 25 mk k

Kuluneina kesinä on saarellamme ollut runsas-
lukuinen kesävierasten joukko, valio y 1e i-
söä monista piireistä ympäri Suomea.
Paras todistus saaremme sopivaisuudesta kesän-
viettopaikaksi on kesävierastemme yleinen tyy.
tyväisyys. Tästä on meillä ilo esittää seuraavat
lausunnot, jotka toivottavasti kutsuvasti
ja rohkaisevasti puhuttelevat
Teitäkin. '



Helsingin Yliopiston psykiatrian professori,
Lapinlahden sairaalan ylilääkäri, lääket. ja ki-
rurgian tohtori H. Fabritius kirjoittaa:

Vietin viime kesän perheineni Seiskarissa, enkä
sitä kadu. Jo terveydelliseltä kannalta on hiekka-
peräinen saari mahdollisimman edulli-
nen virkistyspaikka. Sen laaja, aurin-
koinen hiekkaranta ja hiljaiset mäntymetsäpolut
valavat uusia voimia kesäloman viettäjiin. Ja
parempaa isäntäväkeä kuin seiskarilaiset, ei voi
toivoa.»

Suomalaisen Normaalilyseon yliopettaja, filos,

tohtori Eevert Laine kirjoittaa:
»Sille, joka etsii lepoa väsyneille hermoilleen,

jolle tuottaa iloa rannattomat näköalat, myrs-
kyävä tai peilikirkas meri tai kohisevat hongikot,
mutta joka ei silti tahtoisi tinkiä asunnon puh-
tauteen tai hyvään pöytään nähden, sille tarjoaa
Seiskari sopivan kesänviettopaikan. — Sei s-
kari-kokemukset kolmelta kesältä.»

Sortavalan yleisen sairaalan ylilääkäri, toh-
tori T. Rytkölä lausuu m.m.:

»Ken haluaa viettää kesänsä aurinko-, hiekka-
ja merikylpyjä ottamalla sekä olla täysin hiljai-
suudessa ja rauhassa, hän viettäköön kesänsä
Seiskarissa. Siellä on puhtain ja laajin ranta-
hiekka-alue, jonka olen Suomessa koskaan nähnyt.
Sen vesiraja ja pohja tekevät sen vaikutuksen
kuin lattialla liikkuisi. Mielensä mukaan voi valita
joko loivaa matalikkoa tai lähisyvää. Siellä voi
uida ja hiekalla loikoilla valitsemalla mieluisensa
paikan toisista erillään. Siellä ei tarvitse sullou-
tua hiekkatilkulle kuin johonkin markkinakentälle.
Kukin voi valita rauhallisen ja _____

yksinäisen paikan mielensä mu-
kaan. Aurinkoa, hiekkaa ja
vettä on tarpeeksi.

Tämän itäisen, aavan meren
huuhtoman hiekkarannan, jossa
ei ole ollenkaan asuntoja, eroit-
taa asutusta, lukemattomien
kariluotojen ympäröimästä län-
sirannasta n. */_—1 km. levyi-
nen, puistomaisesti hoidettu
kangasmetsä, jossa on siimeisiä
kävelymahdollisuuksia, ken au-
ringon lomassa sitä haluaisi.

Purjehdukseen ja soutelemi-
seen sekä aavalla että luotojen
välissä on tarpeeksi mahdolli-
suuksia.

Avara on näköala maalta,
mutta vielä avarampi saaren

Viehättävä kylätie Seiskarissa.
Vasemmalla puistikon takana uusi ravintola, oikealla urheilukenttä

korkeasta valotornista. Täällä mieli avartuu ja väkisin-
kin kohoo korkeuksiin.

Kun vielä lisään, että saarelaisten erittäin siis-
teissä, tilavissa huoneissa saa asuntoja ja että
Seiskari-seuran ravintola huolehtii ravinnosta,
niin olen lyhyesti esitellyt tämän ainutlaa-
tuisen aurinko-, hiekka- ja merikyl-
pylän, todellisen luonnon paranto-
1a n, joka sopii järkevästi käyttäen kaikille
heikontuneille,hermostuneille, reu-
maattisille, kaikille, jotka haluavat kesän
aikana hankkia ja varastoida terveyttä ja voimaa
talven varalle. Näille voin mitä lampi-
in immin suositella kesäistä Seis-
kari a.»

Opettaja, neiti Linda Pylkkänen Helsingistä
lausuu:

»Olen ollut Seiskarissa kolmena kesänä pe-
räkkäin, 5—6 viikkoa kerrallaan, ja sinne mieli
yhä uudestaan palaa. Seiskarin silmänkantamat-
tomiin ulottuva hietikko ja kuiva, tuoksuva havu-
metsä houkuttelevat vastustamattomasti takaisin
sitä, joka niistä kerran on saanut nauttia. Siis-
teydestään tunnettujen kelpo seiskarilaisten luona
saa hyvän, rauhallisen asunnon, ja kesävieraita
varten on olemassa mainio ruokala. — Ken
kaipaa tosilepoa ihanan luonnon helmassa,
lähteköön Seiskariin!»

Insinööri Ole Andersin Jyväskylästä kertoo:
»Meillä on mitä miellyttävimmat muistot viime-

kesäisestä Seiskarissa viettämästämme loma-
ajasta. Auringon, aavan hiekkarannan, aidon,
raikkaan meriveden suomaa nautintoa, lepoa, va-



Seiskarin talot ovat viihtyisiä ja siistejä.

pautta ja hauskoja tuttavuuksia rakastettavien,
aina avuliaitten saarelaisten keskuudessa — tätä
kaikkea saimme runsain määrin osaksemme.
Niille, jotka haluavat pois rauhattomasta ihmis-
vilinästä hiljaisen luonnon rajattomaan rauhaan,
meren äärille, suosittelemme Seiskaria mitä
ihanteellisimpana ke s a virkistys-
pä ik k a n a.»

Kuusinen Oy :n mainospäällikkö, maisteri Kai
Kivijärvi Helsingistä lausuu:

»Lähdin etsimään koskematonta luontoa. Sen
löysin. Lähdin etsimään rauhaa. Sen löysin.
Lähdin etsimään raikkaita, suoria ja luonnollisia
ihmisiä. Ne löysin. Mistäkö ? — S e i s k a r i s t a.»

sekä asukkaiden esimerkillinen
siisteys tekevät vieraaseen miel-
lyttävän vaikutuksen. Pidän
Seiskari a yhtenä suo-
siteltavimmista ke-
sänviettopaikoista.»

Sairaanhoitajatar, neiti Pirk-
ko Jule Helsingistä

— tahtoisi kertoa aurinkoisia
muistojaan kesästä Seiskarissa:
»Mieleeni painuivat, ei vain
aavan meren ja aurinkoisen hie-
tikon hymyilevät piirteet, vaan
myös Seiskarin kansan sydä-
mellinen olemus, sen tuskat ja
puutteet, joista vieraille ei mie-
lellään haasteta, sen iloinen
katse ja kaunis, sointuva Kar-
jalan kieli —».

Kauppias Eevert Haikarainen Mikkelistä kir-
joittaa:

»Olen viettänyt kesälomani Seiskarissa vuosina
1934 ja 1935. Sopivampaa uimarantaa ja aurin-
gonottopaikkaa en ole muualla tavannut. Seis-
karin miellyttävä maasto, asuntojen siisteys ja
väestön ystävällisyys ovat tehneet kesänviettoni
siellä kaikinpuolin viihtyisäksi.«

Pankinvirkailija Anni Korhonen Kajaanista
kertoo:

»Muistelen ihastuksella loma-aikaani Seiska-
rissa kesällä 1935. Siisti asunto, hyvä ruoka koh-
tuullisine hintoineen, ystävälliset paikkakuntalai-
set ja suuremmoinen luonto tekivät oloni siellä
erinomaisen miellyttäväksi. Kenelle tahansa us-
kallan suositella Seiskaria lomanviettopaikaksi.»

Kapteeni Edvin Tahvanainen Sortavalasta
kirjoittaa:

Neiti Katri Sihtola Imatralta kirjoittaa kesä-
päivästä Seiskarissa nun.:

» — Vedän raitista, suolaista meri-ilmaa
keuhkoihini nautinnolla ja tunnen itseni niin sano-
mattoman reippaaksi. — Juotuani kahvini puen
uimapuvun päälleni ja heitän kylpyviitan har-
tioilleni. Niin olen valmis vaeltamaan männyn-

havutuoksuisen metsikön läpi hiekkarannalle. Tul-
tuani metsän reunaan pysähdyn hetkeksi katsele-
maan tuota keltaisenruskeaa hiekkamerta ja
auringossa kimaltelevaa ulappaa. Rannalla on

muitakin aikaisia kylpijöitä, mutta he ovat lähes
kilometrin päässä, niin että heitä tuskin paljain
silmin huomaa. Etsin paikan, jonne tuuli ei pääse
tunkeutumaan ja nautin auringosta, käyden vä-
lillä virkistämässä itseäni vilpoisissa meriaal-
loissa. — — — Heti aamiaisen jälkeen olenkin

»Seiskari, vaatimaton saari aavojen ulappojen
keskellä, on mielestäni erinomainen kesänvietto-
paikka erittäinkin manterelaiselle, joka täällä saa

nauttia todellista iloa saaren suuremmoisesta
hiekkarannasta ja meren suolaisista kylvyistä.
Myöskin saaren omalaatuiset olot ja nähtävyydet

jo naapurin pihalla purjehdustovereitani kysele-
mässä. Pian ovatkin purjeet ylhäällä —• —.

Sinivihreä meri aaltoilee, siellä täällä näkyy
vaahtopäisiä laineita, suolainen raikas merituuli
hyväilee kasvoja ja käsivarsia, aurinko paahtaa
lämpimästi pilvettömältä taivaalta. — —»
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Näin kertovat vieraamme kokemuksistaan
Seiskarissa. Tietenkin saattaa olla toisenlaisia-
kin kokemuksia. Olosuhteemmehan ovat mo-
nessa suhteessa vaatimattomia. Mutta luonto
saarellamme on suuremmoinen ja me teemme
parhaamme palvellaksemme Teitä niin hyvin
kuin kykenemme.

Tervetuloa siis Seiskariin!

Asuntoja olisi paras etukäteen tilata Seis-
kari-seuralta, os. Seiskari, joka auliisti antaa
kaikkia asiaa koskevia tietoja. Vastausta pyy-
dettäessä olisi postimerkki suotava.

Toivomme siis saavamme palvella Teitä. Tul-
lessanne saaremme majakkarantaan kysykää
Seiskari-seuran edustajaa, joka ohjaa asuntoi-
hin y.m. Seiskarin hiljaisia harjuteitä.

Kunnioittaen

Seiskari-seura r.y.
Osoite: Seiskari.

Lappeenrannassa 1936, Oy. Etelä-Savon kirjapaino


