JÄSENTIEDOTE 3 / 2010
Suomessa on alkamassa kesä.
Puutarhaseuran opintomatkoja on takanapäin tältä vuodelta jo 3 matkaa.
Huhtikuun alussa oli yhteinen puutarhamessumatka Tukholmaan ja Turkuun.
Hollannin tulppaanimatka oli huhti - toukokuun vaihteessa ja toukokuussa vielä Viron Türin
kukkamarkkinat. Kiitokset jäsenille aktiivisesta osallistumisesta opintomatkoille.

Seuran kesän matkat ovat vielä edessä:
•

Ensimmäinen matka on kovasti toivottu harvinaisten ja erikoistaimien ostopäivä
Vakka–Taimen taimistolle, Rauman lähelle. Matkan ajankohta on lauantai 12.6.
Lähtö Lapuan Matkahuollosta klo 07.00, Seinäjoen Matkakeskus klo 7.30.
Katsokaa netistä taimivalikoimaa valmiiksi. Parhaiten osut Googlesta > Vakka-taimi.
Taimistolla on erittäin mielenkiintoiset esittely - ja koepuutarhat.
Matka toteutuu jos väh. 20 on lähdössä. Ilmoittaudu viim. 10.6. mennessä sihteerille, Eero
puh. 040 681 4049, tai sähköpostilla sihteeri@ep-puutarhaseura.fi.

•

Toinen kesämatkamme on kotiseutukierros Lapualle. Ajankohta on lauantai 10.7.
Bussi lähtee Seinäjoen Matkakeskuksesta klo 10.00 ja palaa samaan paikkaan
takaisin n. klo 16.
Tutustumme pariin yksityiseen lapualaiseen palkintopihaan, Jokilaakson Matkailupuutarhaan ja Koveron perinnekasvipuistoon, joissa oppaina ovat Aili Tamminen ja Eero
Myrskykari. Tammisen Seppo opastaa Lapuan hautausmailla, lisäksi opastettua
kiertoajelua kaupungin oppaan johdolla, mm. Vanha Paukku.
Matkalle mahtuu mukaan 50 ensin ilmoittautunutta. Matka toteutuu jos 30 jäsentä on
lähdössä mukaan. Puutarhaseura tarjoaa kyydin.
Nautimme omakustanteisen lounaan päivän aikana. Ilmoittaudu sihteerille viim.
5.7.mennessä puh. 040 681 4049, tai sähköpostilla sihteeri@ep-puutarhaseura.fi.

•

Kolmas matka on opintomatka Ahvenanmaalle 13. – 15.8. Matka on loppuunmyyty.

•

Neljäs opintomatka on Baltian kierros 25. – 29.8. Viro, Latvia ja Liettua.
Tälle matkalle on vielä tilaa. Hinta on 470 € / hlö.Yövymme Riikassa, Vilnassa, Klaipedassa
ja Jelgavassa. Valtavasti näkemistä, kokemuksia ja upeita elämyksiä. Hintaan sisältyvät
matkat bussilla ja laivalla. Yöpymiset 2hh, aamiaiset, 1 lämmin ateria päivässä, kiertoajelut,
opastukset ja pääsymaksut kohteisiin.

Viimeinen ilmoittautumispäivä on keskiviikko 14.7. Matka toteutuu jos väh. 30
jäsentä on lähdössä.
Lisätietoja kaikista matkoista ja ilmoittautumiset seuran sihteerille Eero Myrskykari,
puh 040 581 4049, tai sihteeri@ep-puutarhaseura.fi

TULEVIA JÄSENILTOJA SYKSYLLÄ:
•

Esitelmäilta torstai 26.8. klo 18.00, aiheena on kompostointi, suunnitteluhortonomi
Anna Wahlberg

•

Kuvailta torstai 2.9. klo 18.00, Lontoon upea kukkanäyttely The Chelsea Flower
Show, jäsenemme Riina Kruus on käynyt siellä ja kertoo sanoin ja kuvin tästä
upeudesta.

•

Esitelmäilta torstai 23.9. klo 18.00, aiheena pihan suunnittelun perusteita,
suunn.hortonomi Anna Wahlberg.
Luennot pidetään Seinäjoen kaupungin puistotoimiston kokoustilassa Keskuskatu
32 M, 2 krs. Osanottomaksu 5 € / hlö, sis. pullakahvit. Ilmoittautuminen tarjoilun takia
Anna Wahlbergille anna.wahlberg@seinajoki.fi tai 045-1120 494.

OSOITTEEN / NIMEN MUUTOKSET JA UUDET JÄSENET
Seuralla on kaksi sihteeriä. Seuran sihteerinä toimii edelleen Eero Myrskykari,
pitää pöytäkirjaa kokouksissa, kirjoittaa jäsenkirjeet ja hoitaa jäsenten asioita, kuten
matkoja ym.
Toinen sihteerimme on Anna Wahlberg, hän hoitaa jäsenasioita. Pitää yllä
jäsenrekisteriä ja postittaa jäsenkirjeet. Annalle ilmoitetaan osoitteen ja nimen
muutoksista ja uusista jäsenistä. Toki asiat hoituvat, jos hoidatte asianne Eerollekin.
Osoiterekisterin ajan tasalle saattaminen on tavoitteena edelleen tämänkin vuoden
aikana. Katso osoitelippuasi, ovatko siinä tietosi oikein.
•

SAAT JÄSENKIRJEET KÄTEVÄSTI NYT SÄHKÖPOSTILLA

Olemme seuran hallituksessa miettineet jäsenistölle tiedottamisen uudistamista.
Toivoisimme saavamme teiltä sähköpostiosoitteet, niiltä kenellä sellainen on.
Tulisimme lähettämään teille jäsenkirjeet suoraan sähköpostilla.
Seuralla on omat omat kotisivut, joita pyritään päivittämään ajan tasalle ja sieltä voi käydä
kurkkaamassa ajankohtaisia asioista.
Ne jäsenet, jotka haluavat liittyä nyt sähköpostikerhoon, ilmoittakaa Annalle
toimiva sähköpostiosoitteenne. anna.wahlberg@seinajoki.fi
• SEURAN JÄSENMAKSU VUODELLE 2010, on 15 € / hlö.
Maksa seuran tilille EPOP 541901 – 450810. Laita viitteeksi 123.
Huomioi että erillistä pankkisiirtoa ei tule. Pankkisiirtolappuja olet saanut vuoden
ensimmäisessä jäsenkirjeessä .
Muistathan, jos / kun tilaat Kotipuutarhalehden kestotilauksena, saat jo etua 15 €.
Eräpäivä jäsenmaksussa on ollut 30.4.2010. Vielä voit suorittaa maksun heinäkuun aikana
ennen kuin poistamme nimesi jäsenrekisteristämme.
Toivottelemme jokaiselle mukavan aurinkoista kasvun aikaa ja kukkeaa kesää
Eero Myrskykari, seuran sihteeri
040 581 4049, sihteeri@ep-puutarhaseura.fi
Anna Wahlberg, jäsensihteeri
045 1120 494, anna.wahlberg@seinajoki.fi

