JÄSENKIRJE 4 / 2010
VÄRIKYLLÄISTÄ SYKSYÄ KAIKILLE JÄSENILLE!
Puutarhaseuran 65. vuosi on ollut mielenkiintoinen ja tapahtumarikas.
Kiitokset kaikille, jotka olette olleet aktiivisesti mukana. Toivomuksia erilaisista
tapahtumista, matkakohteista ja jäsentoiminnasta otetaan mielellään
hallituksen suunniteltavaksi tulevalle vuodelle.
Meidän pitkäaikainen ja aktiivinen sihteerimme Eero Myrskykari on syksyn
aikana muuttanut Naantaliin ja väistyy sihteerin tehtävistä seuraavassa
vuosikokouksessa. Onnea Eerolle uuteen elämänvaiheeseen ja uusiin
haasteisiin!

TOIVOTUT PIKKUJOULUT

Järjestämme toivotun pikkujoulutapaamisen kaikille seuran jäsenille yhteisen
pikkujouluillallisen sekä puutarhaseuran matkakohteiden parhaiden palojen
katsomisen merkeissä.
Päivä
Paikka

lauantai 11.12, alkaen klo 18.00
Ravintola Sorsanpesä, Törnäväntie 27 Seinäjoella

Aloitamme kuvakavalkadilla Sorsanpesän jokimaisemaravintolan oikeassa siivessä, jonka
jälkeen syömme samassa tilassa maittavan pikkujouluillallisen buffet-pöydästä (sisältäen
perinteisiä ja uudempia pikkujouluherkkuja, juomat omakustanteisesti). Sorsanpesän
pikkujouluiltamiin kuuluu myös ohjelmaa alakerran tanssiravintolassa, jossa halukkaat voivat
jatkaa illanviettoa ruokailun jälkeen. Ohjelmasta vastaa ’Meidän pikkukuppila’ –orkesteri
joka soittaa J.Karjalaista ja muita suomalaisia suosikkisäveliä yleisön toiveiden mukaan.
Alakerran ohjelmalipun saavat halukkaat ostaa vastaanotosta alennettuun hintaan 6 €.

Jouluruokailun hinta 35 e/henkilö kerätään paikan päällä ennen ruokailua.
40 ensimmäistä mahtuu mukaan. Pikkujoulu toteutuu jos 25 ilmoittautuu.
Sitovat ilmoittautumiset (ruokavaliorajoituksineen) jäsensihteeri Annalle viim.
5.11.2010 mennessä anna.wahlberg@seinajoki.fi tai 045-1120 494.

SEURAN TOIMINTAKATSAUS VUODELTA 2010:
Näyttelyt:
- Puutarhaseura mukana Pytinki-näyttelyssä omalla neuvontaosastolla 26.28.3.
Onnistuneet matkat ja hyvä osanotto:
- Hollannin matka
- Lapuan seudun pihakierros

- Vakka-Taimi Raumalla, taimiostosmatka
- Tukholman ja Turun puutarhamessumatka
- Türin kukkamessumatka Viroon
- Ahvenanmaan matka
Esitelmät jäsenillassa (osallistujia valitettavan vähän):
- Riina Kruusin esitys Chelsea Flower Show’n puutarhoista 2.9.
- Anna Wahlbergin esitys puutarhan suunnittelusta 23.9.

ENSI VUODEN 2011 SUUNNITELTUJA TAPAHTUMIA:

- helmikuussa 2011 seuran vuosikokous. Tästä tulee vielä erillinen kutsu.
- Markki – Lakeus Kukkii –messut 16.-17.4.2011. Talkooväki on jälleen
tervetullutta. Talkoolaisten palkintomatkasta päätetään myöhemmin
toiveiden pohjalta.
- tulevan kesän puutarhamatkoista on tullut toiveita Viron, Mustilan ja EteläRuotsin suuntaan. Tulevassa toimintasuunnitelmassa ja vuosikokouksessa
päätetään puutarha-seuran matkaohjelmista, mutta tulemme edelleen
jatkamaan yhteistyötä Eero Myrskykarin kanssa matkojen merkeissä.
- Messuista, talkoista, matkoista ja muista tapahtumista tiedotetaan
jäsentiedotteiden lisäksi myös seuran omilla nettisivuilla vuoden mittaan,
sitten kun yksityiskohdat tarkentuvat: www.ep-puutarhaseura.fi .

Vielä tämän vuoden joulukuussa on tarjolla Eeron järjestämä

JOULUTORIMATKA TALLINNAAN 5.- 6.12.2010

- hinta alk. 180 e/henk.
- VikingXPRS ja Tallinkin m/s Baltic Helsingin kautta
- yöpyminen Sokos Hotel Viru **** sis. aamiaisen
- käynti Hortes-puutarha/sisustusmyymälässä bussilla, vapaa ilta Tallinnassa
- lisämaksusta ruokailu Kuldse Notsu Kort -kievarissa
Lisätietoja Eero Myrskykarilta, puh. 040 581 4049 (eero@viherstudio.fi)

Raikasta sadonkorjuun ja syksyn aikaa, sekä joulun odotusta kaikille!
Hannu Ojanen
puheenjohtaja
hannu.ojanen@seinajoki.fi tai 040- 591 0973
Anna Wahlberg
jäsensihteeri
anna.wahlberg@seinajoki.fi tai 045-112 0494
P.S. Toivoisimme saavamme mahdollisen sähköpostiosoitteenne nopeuttaaksemme jäsentiedotteiden
postitusta ja perille tuloa. Sähköpostikerholaiset saavat siis tiedot tapahtumista ensimmäisten joukossa.
Ilmoittautuminen: anna.wahlberg@seinajoki.fi

