SILTASAARISEURA
Puheenjohtajan merkintöjä syksyyn..
Menestystä syksyyn .. Hyvät Kulttuuriviestin lukijat ja Siltasaariseuran jäsenet
Edessä on syyskausi alkamassa; takana kevät ja kesä, jolloin seuramme ei päässyt
toteuttamaan suunniteltua ohjelmaa, eikä sen yhteydessä virkistävää yhdessäoloa..
Syksyä varten yritämme kuitenkin.
Seuramme toimii
Siltasaariseuralla on tässä kaksi roolia. Se tuottaa kulttuuripalveluita jäsenilleen,
tarjoaa elämyksiä arkeen. Se toimii myös kaupunginosayhdistyksenä – seuraa
alueen kehitystä ja siihen kohdistuvia muutoksia, järjestää asukastilaisuuksia.
Kohteemme nyt kotimaassa
Olemme luoneet syyskaudelle – kaikesta epävarmuudesta huolimatta – ohjelmaa.
Tarjolla olevista olevista retkistä antoisimpia on tutustuminen Kohtalona
Ruotsinsalmi-näyttelyyn Kotkan Merikeskus Vellamossa. Näyttely on ainutlaatuinen
kertoessaan uusiin tutkimuksiin perustuvasti Ruotsin ja Venäjän välisestä
kamppailusta Itämeren herruudesta 1788-1790. Uusimpien museotekniikan keinoin
tarjolla on elämyksellinen draama Itämeren suurimmasta meritaistelusta 1790
tragedioineen. Syksyn pimetessä kirjaimellisesti ”sukellamme” Suomenlahden
pohjassa lepäävien sotalaivojen hylkyjen tarinoihin.Kymijoen suuhun kerääntyi
kesällä 1790 kymmeniä tuhansia sotilaita. Taisteluun osallistui noin 320 sotaalusta: reilut 170 ruotsalaista ja noin 130–150 venäläistä laivaa ja venettä. Aluksia
oli suurista soutufregateista pieniin tykkijolliin.Ruotsalaisten voittoon päättynyt,
lukemattomia henkiä vaatinut taistelu sai Venäjän vahvistamaan puolustuksiaan ja
johti Ruotsinsalmen linnoituskaupungin syntyyn.
Näyttely on ainutlaatuinen, se on nähtävä.. !
Muutkin kohteemme pysyttelevät kotimaassa, ja yhteistyö Töölöläisen
kulttuurikerhon kanssa jatkuu.
Retkelle voi lähteä myös lähiympäristöön.. Kaupunkipolkumme – tutustuttaa
Hakaniemeen ja Siltasaareen. Lähde retkelle
www.siltasaariseura.fi/kotikaupunkipolku
MITÄ tulevaisuus tuo?
Hakaniemi on suuressa muutoksessa.. Lähiajat merkitsevät..
rakennustöitä; toiset päättyvät, toiset alkavat. Pyrimme erilaisin tilaisuuksin
esittelemään tulevaa, ottaen huomioon myös aiemmat vaiheet ja muutokset,
tuomme esiin ympäristömme arvoja, korostaen viihtyvyyttä ja kunnioittavaa
suhdetta uuden tulevan ja vanhan välille. Asennoitumista helpottaa, kun tietää mitä
on tulossa.

Matineat Paasitornissa 17.10. ja 14.11. luovat historiallisin katsauksin
näkymiä tulevaan (ks erillinen ilmoitus). Tervetuloa!
Mitä voisimme tehdä?
Sähköpostimme käytössäsi -Osallistu, ehdota siltasaariseura@gmail.fi
Anna ehdotuksia ohjelmista, kerro näkemyksistä alueen kehittämiseksi,
Suunnittelemme toimintaa, vahvistamme yhteisöllisyyttä ja suhdetta kaupunkiin.
Liity jäseneksi.
Oletko kiinnostunut tulemaan mukaan seuramme hallitukseen. Otamme ehdotuksia
uusiksi jäseniksi viemään seuraamme ja sen tavoitteita eteenpäin.
Arvomme vastaajien kesken palkintoja mm Illallinen Juttutuvassa, kahvit Hallin
kahvilassa
Tärkeät kokoukset edessä
Seuran sääntöjen mainitsemat kokoukset syyskokous sekä siirtynyt kevätkokous
pidetään 23.11. maanantaina klo 18 Siltasaariseuran toimistossa, Pitkänsillanranta
7-9, Tervetuloa!
Ota osaa, seuraa ohjelmia sivuiltamme www.siltasaariseura.fi
Hyvää syksyä
Jarno Peltonen, pj

