
Seiskarin ihanteellista hiekkarantaa.

Seiskari
Viettäkää sydänkesänne Seiskarissa, sinisen ulapan

ja kultaisen hiekan saarella!

Suomenlahden suurista ulkosaarista on itäisin Seiskari.

Monelle on tämä sinisen ulapan ja kultaisen hiekan ihana saari tuntematon, mutta niille,
jotka ovat siihen tutustuneet, on se mitä kiintoisin löytö. Vaikkei saari ole kuin 4 km. pitkä

ja 2 km. leveä, mahtuu siihen odottamattoman paljon kaunista.

Suuremmoinen on merellisen luonnon majesteetti, joka vastustamatto-
masti kiehtoo lumoihinsa. Mutta jo muutaman askelen päässä rantahiekalta avautuvat täysin

sisämaiset näköalat, milloin valtaisten kiviaitojen reunustamat pienoiset pellot, milloin
vihannat niityt vehmaitten lehtojen kainaloissa. Mitä ei asutus tarvitse alakseen, sen peittää

mitä huolellisimmin hoidettu metsä, ihanat, korkeat kuusikot tai humisevat hongikot, joi-

den lomitse hiljaiset, varjoisat harjutiet risteilevät halki saaren.

Suuremmoi-
nen, vaihte-
leva luonto.

Hiljaisia

harjuteitä.
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Ihana
hiekkaranta.

Rauhaa ja

hiljaisuutta.

Ilmasto
terveellinen.
Sydänkesä

sesonkiaikaa.

Asunnot

halvat.

Lauantai-
sauna.

Ruokaa
huokealla.

Ranta-
kioski.

Useimmissa taloissa on

tilaisuus päästä virkistävään

lauantaisaunaan.

Ruokaa saa Seiskari-
seuran kesänajaksi järjestä-

mästä ravintolasta mahdolli-
simman huokealla.

Seiskari-seuran ranta-

kioskissa itärannalla on

tarjolla kahvia ja virvoitus-
juomia. Päiväkahvi hiekka-
rannalla maistuu erinomai-
selta. Viehättävä kylätie Seiskarissa.

Mutta kesävieraan kannalta on sittenkin kiintoisin saaren ihana hiekkaranta, joka
:'> km. pituisena ja leveimmältä kohden n. y% km. leveänä antaa itään ja etelään. Tullessaan

kylästä hiekkaharjuille, joilta avautuu näköala itärannan hiekalle, on tuskin uskoa silmiään.
Suuremmoisena lepää katsojan edessä valtaisa hiekkaranta, jonka loivaan kylkeen sinisen ula-
pan hiljainen maininki väsyneenä sammuu. Hiekkarannan mittasuhteista saa käsityksen, kun

mainitsemme, että sille mahtuisi kerrallaan 100,000 ihmistä ja kullekin riittäisi tilaa 6 neliömet-
riä! Vaikeaa on Seiskarin itärantaa kyllin hyvin kuvata —se on itse nähtävä-— ja jokainen

on sanova, ettemme ole liioitelleet.

Monet kiinteässä, kuluttavassa työssä väsyneet ihmiset kaipaavat hetkeksi rauhaa ja

hiljai s v v 11 a, mieluimmin sellaisena väärentämättömänä, jota luonto itse tarjoo. Sellaisia
mahdollisuuksia on mitä runsaimmin tarjona Seiskarissa, sinisen ulapan ja kultaisen hiekan
hiljaisella saarella.

Ilmasto ei Seiskarissa ole liian raakaa suurten mannerten ollessa melko lähellä, mutta

suolaisen meren tuntu on silti riittävän voimakas.
Sydänkesän seudut juhannuksesta elokuun puoliväliin ovat Seiskarin »s eso n-

kia i k a a». Keväämmällä on merellä vielä kylmää, syksymmällä käyvät ilmat epävakaisiksi.

Vi e tLäkää
*

s i i s s y dänke s a n n e Seiskarissa!

Asuntoja saa vuokrata saarelaisten siisteistä taloista, joihin huoleti voidaan ma-

joittaa yhteensä useita satoja kesävieraita kerrallaan. Asunto maksaa vain S*— 10 mk. hen-
geltä vuorokaudessa ja sisältyy tähän hintaan myöskin aamukahvi.
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Seiskarin talot ovat siistejä ja viihtyisiä.

Kesäasuntoja

perheille omaa taloutta
varten on myös halvalla vuok-

rattavissa.
Saaren asukkaat, joita

on n. 750 henkeä, kalastajia

ja merenkulkijoita, ottavat
kesävieraita mielellään vas-

taan ja koettavat tehdä voi-
tavansa heidän viihtymyk-

sekseen. Tiedämme kesävie-
raita, jotka ovat useina ke-
sinä viettäneet lomansa Seis-
karissa.

Kulkuyhteydet tälle saarelle selälliselle ovat halvat. Valtion ensiluokkaisella
»S uurs a a r i»-laivalla pääsee 4 kertaa viikossa sinne tai takaisin, 2 kertaa Kotkasta ja"2

Koivistolta. Matka maksaa Kotkasta Seiskariin I lk. 45 mk. ja II lk. 40 mk. sekä Koivistolta
1 lk, 25 mk. ja II lk. 20 mk. Laivan kulkuvuorot näkyvät Suo,men Kulkuneuvojen kesäpainok-

sesta. Merimatka kesäisellä Suomenlahdella mukavalla ja vakavalla laivalla on sinänsä jo vir-
kistysmatka. Kotkan kautta kulettaessa liittyy siihen tilaisuus nähdä kaikki Suomenlahden
suuret ja usein mainitut ulkosaaret.

Kun Seiskarissa ei toistaiseksi vielä ole syvänveden laituria, johon suuremmat laivat voisi-
vat välittömästi laskea, täytyy lyhyt taival laivasta majakkalaituriin kulkea suurella, vaka-

valla postimoottorilla. Mutta sydänkesän aikoina, jolloin meri yleensä on rauhallinen, ei tämä

suinkaan ole millään tavoin epämieluisaa, vaan koituu pikemminkin hauskaksi vaihteluksi.

Saarella on täydellinen postitoimisto postin saapuessa ja lähtiessä 4 kertaa vii-
kossa. Niinikään on saarella verrattain hyvin varustettuja kauppoja, jotka auliisti palvel-

len kykenevät tyydyttämään kohtuullisia vaatimuksia.

Saaren nähtävyyksistä mainittakoon v. 1767 rakennettu, erikoistyylinen puu-

kirkko, kenties Suomen pienin kirkko, majakka, jossa sijaitsee Seiskarin vastaperustetun koti-
seutumuseon alku, tyylikkäät talot maalauksellisine umpipihoineeny.m. puhumattakaan luonnon

itsensä tarjoamista nähtävyyksistä, joiden rikkaus on kiistämätön.

Pyhäaamuisin kutsuu saaren kaunis kirkko kellojensa soitolla kansaa hetkeksi pyhäi-

seen palvontaan.

Posti.

Kirkko.

Kesä-

asuntoja

perheille.

Kulku-
yhteydet.

Kauppoja.

Erikoisia
nähtä-
vyyksiä.
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Veneretkiä.

Seiskari-
seura, os.:

Seiskari,
hankkii

asuntoja.

Hauskaa vaihtelua tuovat veneretket läheiseen luon-

nonihanaan Kukkouriin tai muille pienille lähisaarille.

Sanalla sanoen siis: mahdollisuudet viettää muutama sy-

dänkesän viikko Seiskarissa ovat todella myönteisiä.

Kokeilkaa! Toivomme, ettei Teidän tarvitse pettyä.

Asuntoja on parasta etukäteen tilata Sei s-

kari-seuralta, os. Seiskari, joka auliisti antaa kaikkia

asiaa koskevia tietoja. Vastausta pyydettäessä olisi post i-

merkki suotava.

Toivomme siis saavamme palvella Teitä. Tullessanne -saa-

remme majakkarantaan kysykää seuramme edustajaa, joka an-
taa tietoja asunnoista y.m.

Seiskarisse ura r.y.

Kunnioittaen

Osoite: Seiskari.

Lappeenrannassa 1984. Oy. Etelä-Savon kirjapaino

Seiskarin hiljaisia harjuteitä.


