JÄSENTIEDOTE n:o 2/2010
PUUTARHASEURAN JÄSENMAKSU VUODELLE 2010

on vain 15 € / hlö.
Maksa seuran tilille EPOP 541901 – 450810. Laita viitteeksi: 123.
Eräpäivä on 31.3.2010.
Voit käyttää oheista pankkisiirtomallia muistikappaleena. Tiskille
maksettu jäsenmaksu tulee aina kalliimmaksi sekä seuralle että
maksajalle.
Huomasithan, jos / kun tilaat Kotipuutarhalehden kestotilauksena, saat
jo etua 15 €.

OSOITTEEN / NIMEN MUUTOKSET JA UUDET JÄSENET
Seuralla on kaksi sihteeriä. Seuran sihteerinä jatkaa edelleen Eero Myrskykari, joka
pitää pöytäkirjaa kokouksissa, kirjoittaa jäsenkirjeet ja hoitaa jäsenretkiä,
opintomatkoja ja kotisivuja, sekä niiden päivityksiä.
Os. sihteeri@ep-puutarhaseura.fi kotisivut www.ep-puutarhaseura.fi

Toinen sihteerimme Anna Wahlberg, hoitaa jäsenasioita, Pitää yllä jäsenrekisteriä ja
postittaa jäsenkirjeet. Annalle ilmoitetaan osoitteen- ja nimenmuutoksista ja uusista
jäsenistä: anna.wahlberg@seinajoki.fi tai 045- 1120 494.
Osoiterekisterin ajan tasalle saattaminen on tavoitteena tämänkin vuoden aikana.
Katso osoitelippuasi, ovatko tietosi siinä oikein. Jos et halua enää jäsenpostia,
ilmoita yhdistyksestä eroamisesta samoin Annalle.

SAAT JÄSENTIEDOTTEET KÄTEVÄSTI JA NOPEASTI SÄHKÖPOSTILLA
Olemme seuran hallituksessa miettineet jäsenistölle tiedottamisen uudistamista.
Toivoisimme saavamme teiltä sähköpostiosoitteet, niiltä kenellä sellainen on.
Lähetämme teille jäsenkirjeet sähköpostilla ja tarvittaessa muutakin pikatiedotetta.
Ne jäsenet, jotka haluavat liittyä sähköpostikerhoon, ilmoittakaa Annalle toimiva
sähköpostiosoitteenne. anna.wahlberg@seinajoki.fi

”TOIMINTATAPAHTUMIEN TOIMIKUNTA”
Vuosikokouksessa valittiin ihan uusi toimikunta. Tämä toimikunta tekee ehdotuksia
hallitukselle tapahtumista ja asioista joita jäsenistö haluaa. Toimikunnan
puheenjohtajana toimii Anna Wahlberg ja jäseniksi valittiin aluksi Pentti Mikkilä
Lapualta, Riina Kruus Kauhajoelta ja Arja ja Ilmari Katila Seinäjoelta.
Mikäli haluaisit tulla kehittämään toimintaa ja paikallistapahtumia jäsenistölle päin,
ilmoita halukkuutesi Annalle. Toimikuntaa voidaan tarpeen mukaan kasvattaa
koko ajan. Toimikunta kokoontuu tarvittaessa sekä nokatusten että sähköpostitse.
OPINTOMATKOILLE
Turin puutarhamessumatkalle 22.-23.5. mahtuu vielä mukaan. Samoin Baltian
kierrokselle. Erikoistaimien ostopäiville Vakka-Taimistolle ja kotiseutukierrokselle
Lapualle mahtuu myös mukaan. Päivät ilmoitamme myöhemmin, kun näkee miten
kevät edistyy. Ahvenanmaan matkalle tällä hetkellä otetaan vain varapaikkoja.
Tukholman ja Turun puutarhamessumatkalle 9. - 11.4. muutama nopea vielä
mahtuu mukaan. Nopeat syövät hitaat.
HUOM. Jäsenmaksu pitää olla maksettuna matkalle lähdettäessä.

Mukavan aurinkoisia kevätpäiviä.
Eero Myrskykari
seuran sihteeri
puh. 040 581 4049
tai sähköpostilla sihteeri@ep-puutarhaseura.fi

Liitteenä ovat 2010 vuosikokouksessa valitun seuran hallituksen kaikkien jäsenten
yhteystiedot. Olkaa yhteydessä ja tehkää ehdotuksia toiminnan kehittämiseksi!

