JÄSENTIEDOTE n:o 1/2011
Kevättervehdys puutarhaseuralaisille!
Vaikka kevät ei olekaan vielä kovin pitkällä, niin puutarhaihmisistä monilla on jo
kylvötyöt alkaneet. Sormet syyhyävät pihatöihin pitkän ja lumisen talven jälkeen.
Pian alkavat myös huonekasvien multien vaihdot. Nopeammin kuin arvaakaan
ovat ikkunalaudat täynnä ulos siirrettäviä taimia ja kesäkukkia. Puutarhaihmiselle
on tärkein päivämäärä 15.2., jolloin luonnonvaloa alkaa olla riittävästi taimikasvatuksia ajatellen.

Puheenjohtajan tervehdys
Etelä-Pohjanmaan Puutarhaseuran 65. toimintavuosi alkaa olla lopuillaan. Kulunut
vuosi on ollut jälleen tapahtumarikas. Vuoden aikana tutustuttiin moniin uusiin
mielenkiintoisiin kohteisiin niin kotimaassa kuin myös ulkomailla. Matkoista on jäänyt
mukavat muistot.
Uusi toimintavuosi on seuran toiminnan kannalta tärkeä. Vuosikokouksessa valitaan
uusi hallitus. Pitkäaikainen erinomainen sihteerimme Eero Myrskykari muutti
Naantaliin ja hänen tilalleen valitaan uusi jäsen. Markki piha- ja puutarhamessut &
Lakeus Kukkii -näyttely on16.–17. huhtikuuta ja tapahtumassa on erittäin tärkeä
rooli puutarhaseuralla. Siihen tarvitsemme koko jäsenistöämme, että näyttelystä
tulee onnistunut tapahtuma kuten ennenkin.

Tervetuloa puutarhaseuran vuosikokoukseen 22.2.2011

Jäsenenä olet tervetullut vuosikokoukseen tekemään ehdotuksia toiminnan
kehittämiseksi ja päättämään uusista hallituksen jäsenistä. Kutsu liitteenä.

Puutarhaseuran talkootoiminta messuilla vuonna 2011

Tämä vuosi on jälleen puutarhanäyttelyvuosi. Olemme yhteistyössä EteläPohjanmaan Pytinki Oy:n kanssa järjestämässä MARKKI-LakeusKukkii -messuja, sekä
omalla osastolla ja esitelmien pitäjänä Pytinki-rakennusmessuilla. Pytinkirakennusmessut ovat 25.-27.3. ja MARKKI 16.- 17.4.
Markissa talkootöinä tulee olemaan puutarhaesitelmiä, yleiskoristelualueen
rakentamista ja purkamista sekä oman osaston kokoamista/purkamista/somistusta.
Lisäksi tarvitaan lipunmyyjiä/lipunrepijöitä, arpojen myyjiä sekä neuvonta- ja
myyntiväkeä omalle 27 neliön osastollemme.
Aili Tamminen on Pytingin ja MARKKI-LakeusKukkii -messujen talkooyhteyshenkilö.
Ilmoittaudu Ailille puh. 0400-894701 vaikka heti! Perinteisesti talkoolaiset ovat
saaneet reilun alennuksen myöhemmin ilmoitettavan puutarhamatkan hinnasta.

Puutarhamatkoja 2011
Puutarhaseuran ensimmäinen matka suuntautuu 'Nordiska Trädgårdar'-messuille Tukholman lähistöllä
25.-27.3. Viime vuoden tapaan messuilla on paljon katsottavaa, uusia trendejä, ideapuutarhoja ja paljon
kasvatusvinkkejä puutarhaan. Myös ostokset mahdollisia, mm. tuhansittain huonekasvien taimia (orkideoja,
posliinikukkia, saintpaulioita...) sekä massoittain verenpisara- ja pelargonialajikkeita paikallisten tuottajien ja
harrastajayhdistysten omilla näyttelyosastoilla.

Puutarhaseuran messumatka Tukholmaan 25.-27.3.
OHJELMA
•
•

•
•

•

Lähtö perjantaina 25.3. Lapualta klo.14.00, Seinäjoelta klo 14.30, Jalasjärven Nesteeltä 3-tie 15.00
ja paluu sunnuntaina 27.3. iltapäivällä. Hinta 185 e/henkilö. Yöpymiset 2x laivalla B2P-hyteissä
(=ala+yläpeti) laivat Viking Isabella/Amorella.
Tulemme Tukholmaan lauantaina klo 06.30. Syömme aamiaisen hotellissa ennen messuja. Sen
jälkeen messuille klo 9.00 alkaen, iltapäivällä käymme jossain taimimyymälässä, jonka jälkeen
vapaata kiertelyaikaa Tukholman keskustassa, jossa kaupat ovat auki klo 18.00 saakka. Laiva lähtee
takaisin 20.10. , hintaan kuuluu yhteinen buffet-illallinen.
Aamiainen laivalla (kuuluu hintaan) ja paluu Turkuun aamulla klo 07.35. Mahdollisesti käynti jossain
puutarhakohteessa ennen paluuta Pohjanmaalle. Tämä kohde tarkentuu myöhemmin.
Ilmoittautumisen yhteydessä maksetaan 50 e puutarhaseuran tilille 541901-450810 viite:123
(selitysosaan: TUKHOLMA – maksajan nimi näkyy kyllä tiliotteella), tällä varmistetaan
osallistuminen. Varausmaksua ei palauteta, joten mahdollisen peruutuksen korvaava matkavakuutus
kannattaa ottaa viimeistään tässä vaiheessa. Osallistujille lähetetään tarkempi matkaohjelma
maaliskuussa.
Matka toteutuu, jos 30 henkeä osallistuu. Ilmoittautumiset Anna Wahlbergille 23.2. mennessä.

Eero Myrskykari järjestää myös edelleen puutarhamatkoja puutarhaväelle, mm.
kevätmatkan Hollantiin, toukokuussa Türin kukkamarkkinoille Eestiin, heinäkuussa
Ahvenanmaalle viime vuoden tapaan, heinäkuussa Viipuriin, Porvooseen ja muihin
Kaakkois-Suomen puutarhakohteisiin sekä syyskuussa mm. Mainaun saarelle
(Saksa+Sveitsi). Lisätietoja ja matkaohjelmat kts. www.viherstudio.fi.
Puutarhaseuran matkana Türi Lillelaat – Türin kukkamessut, Eesti 21.- 22.5.
OHJELMA
Keski-Virossa sijaitsevassa Türissa järjestetään ensi keväänä jo 31. kerran perinteiset puutarhamessut.
Puutarhamessujen kojuissa on tarjolla kaikkea mahdollista puutarhaan; puita, pensaita, perennoja, patsaita
ja puutarhakoneita. Messuilta voit hankkia edullisesti omaan puutarhaan kesän kukkaloiston. Lisäksi
vierailemme myös mm. Hortes–puutarhamyymälässä.
Lauantai 21.5. 2011
04.30 Lähtö Lapualta, Seinäjoelta 05.00, Jalasjärven Neste 3-tie 05.25
10.30 Lähtöselvitys Katajanokan terminaalilla
11.30 Laiva lähtee Helsingistä, Viking XPRS
14.00 Laiva saapuu Tallinnaan
14.15 Saapuminen hotellille, majoittuminen Nordic Hotel Foorumiin
15.00 Vierailu Tallinnan kasvitieteellisessä puutarhassa Hortes sisustuskeskus (www.hortes.ee) ja
mahdollisuus käydä vielä Rocca al Maren ostoskeskuksessa
18.00 Saapuminen hotellille, majoittuminen Nordic Hotel Foorumiin
Ilta vapaa
Sunnuntai 22.5.2011
07.00 Hotelliaamiainen Tallinnassa
08.00 Huoneiden luovutus ja lähtö Türiin
09.30 Saapuminen puutarhamessuille, missä vietämme 4,5 tuntia
14.00 Lähtö takaisin Tallinnaan

15.30 Saapuminen satamaan ja lähtöselvitys A-terminaalilla
16.30 Laiva lähtee Tallinnasta
19.00 Saapuminen Helsinkiin
n. 01.00 Saapuminen Pohjanmaalle
Hotellitiedot
Nordic Hotel Forum ****
Viru väljak 3, 10111 Tallinn
Puh. +372 6 222 900
www.nordichotels.eu
Tälle matkalle ilmoittautuminen suoraan Eero Myrskykarille puh. 040-581 4049 tai sähköpostilla
eero@viherstudio.fi. Matkan hinta 195 e / henkilö. Matkan laskuttaa Matkatoimisto Saarikoski Oy.

Harrastajaillat Seinäjoella
•

•

Seinäjoella (puistotoimisto Keskuskatu 32 M) järjestetään taimikasvatusilta
16.3. klo 18.00, mikäli riittävä määrä kiinnostuneita ilmoittautuu. Saadaan
kesäkukkien, vihannesten ja perennojen kylvö- ja kasvatusvinkkejä, etsitään
kokeilukasveja omaan puutarhaan eri siemenluetteloista sekä tehdään
harjoituskylvöksiä mahdollisuuksien mukaan. Omat ylivuotiset siemenlaatikot
mukaan – siemenvaihtomahdollisuus esim. perennoille ja kesäkukille.
Myös muita iltoja järjestetään toiveiden mukaan – ehdotuksia otetaan
vastaan ja ilmoitellaan niistä seuraavassa jäsenkirjeessä maaliskuun alussa.

Ajankohtaisvinkki!

Muistetaanpa vielä tarkistaa jänissuojaukset ja tehdään viimeistään nyt
varjostukset auringon armoilla talvehtiville havukasveille ja rodoille.
HUOM. Puutarhaseuran jäsenmaksu oikeuttaa saamaan Kotipuutarha-lehden
vuoden kestotilauksen 15 € alennuksella (norm. 59.00 e/vuosi).
Postitse kirjeen saavat jäsenet, pyytäkää alennuslippu jäsensihteeriltä ennen
tilausta tai kestotilauskauden vaihtumista! Sähköpostikerholaisille alennuslippu tulee
tämän kirjeen liitteenä. Kestotilaajan etu jatkuu jaksosta toiseen yhdellä
ilmoituksella.
- Kevättä odotellen ☺ -

Tiedustelut ja jäsenasiat:

Anna Wahlberg, anna.wahlberg@seinajoki.fi
Tuomikyläntie 463 b, 60720 Tuomikylä
puh. 045 1120 494

Etelä-Pohjanmaan Puutarhaseura ry. Pankkiyhteys: 541901-450810

viite:123

KOKOUSKUTSU
Etelä-Pohjanmaan Puutarhaseura ry:n sääntömääräinen

VUOSIKOKOUS

pidetään tiistaina 22.2.2011, klo 18.00

Hotelli Lakeudessa, os. Torikatu 2, Seinäjoki
Kokoustarjoilua.

OLET TERVETULLUT !

Asialista:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.

Kokouksen avaus.
Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan
tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Hyväksytään vuosikokouksen asialista.
Esitetään seuran toimintakertomus vuodelta 2010.
Esitetään vuoden 2010 tilinpäätös, sekä tilintarkastajien lausunto.
Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä seuran hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
Vahvistetaan toimintasuunnitelma vuodelle 2011.
Vahvistetaan vuoden 2011 jäsenmaksun suuruus.
Valitaan seuran hallituksen puheenjohtaja ja erovuoroiset jäsenet.
Valitaan yhdistyksen/ hallituksen puheenjohtaja, toimikausi 1 v.
Valitaan hallituksen erovuorossa olevat jäsenet toimikausi kaksi
vuotta. Erovuorossa ovat: Mikko Järvenpää, Eero Myrskykari ja
Matti Pääkkönen.
Hallituksessa jatkavat Markus Siirilä, Aili Tamminen ja Anna
Wahlberg
Valitaan kaksi tilintarkastajaa vuodelle 2011, ja heille kaksi
varamiestä.
Valitaan seuran edustajat ( 2 hlöä ) Puutarhaliiton edustajiston
vuosikokoukseen. ( toimikausi 1 v )
Hyväksytään puutarhaseuran pöytästandaarin luovutussäännöt
Muut asiat
- päätetään seuran opintomatkojen tukemisesta
Kokouksen päättäminen.

