JÄSENTIEDOTE n:o 1/2012
Kevättervehdys puutarhaseuralaisille!

Keväinen päivä alkaa pidetä ja puutarhatöiden valmistelut alkavat vähitellen. Kesäkasvien
taimettaminen voi jo alkaa, koska luonnonvaloa alkaa riittää 15.2. lähtien. Nyt voi jo kylvää pisimmän
kasvukauden vaativia kasveja, esim. ahkeraliisa, lobelia, pelargonit, chilit ja tuoksuherneet, jos niiden
halutaan kukkivan ulosistutusvaiheessa kesäkuussa.

Puheenjohtajan tervehdys

Vuosi on jälleen vierähtänyt ja uusi toimintavuosi alkamassa. Näyttelymme ’Lakeus kukkii’ yhteistyössä
Markki-messujen kanssa onnistui hyvin, ja siitä iso kiitos talkootyötä tehneille jäsenillemme.
Viime vuonna teimme mieleenpainuvia matkoja maakunnassa, kotimaassa ja ulkomailla.
Osallistuimme Marketanpuiston puutarhaseurojen tapaamiseen ja tutustuimme Kumpulan kasvitieteelliseen puutarhaan. Seuramme jäseniä palkittiin Puutarhaliiton kultaisella ja hopeisilla ansiomerkeillä. Onnittelut heille.
Uusi toimintavuosi alkaa aina vuosikokouksesta, joten tervetuloa. Tuleva toimintakausi on Puutarhaliiton
ja puutarhaseurojen kannalta jälleen merkittävä. Suomi on mukana ensimmäistä kertaa yhteispohjoismaisessa Bongaa puutarha -tapahtumassa 19.8.2012. Tapahtumaan on ”Avannut porttinsa
puutarhaan” myös Etelä-Pohjanmaan Puutarhaseuran jäseniä. Tapahtumaan voi edelleen osallistua
avoimetpuutarhat.fi-sivustolla. Toimintakaudelle ollaan jälleen ehdottamassa mielenkiintoista
toimintaa, joista yhdessä päätämme vuosikokouksessa.

Tervetuloa puutarhaseuran vuosikokoukseen 21.2.2012

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

Puutarhamatkoja 2012

Puutarhamatkoja on suunniteltu alustavasti seuraavasti:
• Messumatka Tukholmaan ja Tampereelle 13.- 5.4. ILMOITTAUDU heti! Selostus viimeisellä sivulla.
• Jänedan kartanon puutarha- ja kukkamessut Eestissä 25.-28.5. Jäneda on kohteena kuten Türin
kukkamessut, mutta vielä enemmän kasvipainotteiset, muuten saman tyyppiset. Lisää ensi
kirjeessä.
• Maakuntamatka Etelä-Pohjanmaan ja rannikon avoimiin puutarhoihin su 19.8. tai saman
viikonlopun lauantaina.
• Kesämatkakierros tällä kertaa Viron puolelle, esim. Tarton suunta ja Räpina: yksityispihoja,
taimiostoksia, paluumatkalla kierros Etelä-Suomessa… näistä päätetään vuosikokouksessa.

Tulevia tapahtumia 2012

― Puutarhailtoja järjestetään jäsenille, jos toiveita tulee – ehdotuksia otetaan vastaan ja ilmoitellaan
niistä seuraavassa jäsenkirjeessä maaliskuun alussa ja sähköpostikerholaisille välittömästi päivän
varmistuttua. Puutarhailta voi olla aiheeltaan vaikka esitelmä, taimikasvatusilta tai vastaava.
― kesäkauden avaus ja taimien vaihtopäivä Jokilaakson matkailupuutarhalla Lapualla taas
toukokuussa. Tarkempi ajankohta ilmoitetaan seuraavassa jäsenkirjeessämme.
― Bongaa Puutarha –tapahtumapäivänä 19.8.2012 ovat portit auki tuhansiin puutarhoihin meillä ja
muissa pohjoismaissa. Tuolloin vierailemme porukalla lähiseudun yksityispihoilla ja harrastetarhoilla.
Netissä pääsemme jo tätä ennen tutustumaan Tanskan vierailupihoihin osoitteessa
http://www.haven.dk/festival2012havebilleder.asp ja Ruotsissa toteutettuun Tusen trädgårdartapahtumaan osoitteessa www.tradgardsriket.se .

Ajankohtaisvinkki!

Kannattaa muistaa tarkistaa jänissuojaukset ja tehdään viimeistään nyt varjostukset auringon armoilla
talvehtiville havukasveille ja rodoille sekä arkojen puiden rungoille (halkeamisen estämiseksi). Kevään
edetessä rusakot juoksentelevat pitkiä matkoja kovan hangen päällä, ja tekevät tuhoja laajoilla
alueilla. Varmimpia suojia ovat riittävän korkeat aitaukset, noin 80 cm.
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
ILMOITA MEILLE SÄHKÖPOSTIOSOITTEESI!
Pääset sähköpostikerhoon ja saat tiedotteet ensimmäisten joukossa!

Puutarhaseuran jäsenyys

Jäsenyys jatkuu, jos jäsenmaksu on jäsenyysvuoden aikana maksettu. Olemme saaneet viime vuonna
jäsenmaksuja ilman että yhteystiedot olisi ilmoitettu jäsensihteerille. Osoite löytyy (jos löytyy) sitten
loppuvuonna tiliotteista. Jos olet maksanut viime vuoden jäsenmaksun etkä saanut jäsenkirjeitä, niin
pyydä niitä tarvittaessa jäsensihteeriltä. Ilmoittautuminen jäseneksi tapahtuu nopeimmin nettisivujen
lomakkeella tai jäsensihteerille suoraan anna.wahlberg@seinajoki.fi puh. 045 1120 494.
Jäsenmaksu päätetään vuosikokouksessa 21.2.2012 ja tiedotetaan maaliskuussa. Muista myös hakea
Kotipuutarha-lehden alennus kestotilaushinnasta! Pyydä alennuskuponki maksettuasi jäsenmaksun.
Etelä-Pohjanmaan Puutarhaseura ry:n pankkiyhteys: 541901-450810 eli FI21 5419 0140 0508 10
käytä aina viitettä:123

MESSUMATKA TUKHOLMAAN JA TAMPEREELLE
13.-15.4. 2012

3 pv, pe-su

– Nordiska Trädgårdar -messut Älvsjön jättihalleissa (aiheena 11 teemapuutarhaa, loputtomat
pelargonien, verenpisaroiden, posliinikukkien, saintpaulioiden, narrinhiippojen ym. erikoiskasvien
ostosmahdollisuudet paikallisilta harrastajilta ja taimifirmoilta, Ruotsin puutarhajulkkisgurujen pitämiä
esitelmiä jne.)
– PUUTARHA 2012 Piharakentamisen messut Tampereella (samalla lipulla myös muissa halleissa
oleville matkailu-, keräily- ja kirjamessuille.)
Ryhmän koko ja matkan hinta
30 henkilöä 210 e/henki … 50 henkilöä 185 e/henki riippuen lähtijöiden määrästä.
ILMOITTAUTUMINEN 5.3.2012 MENNESSÄ!
Matkapakettiin sisältyvät palvelut
- laivamatkat Turku-Tukholma-Turku
- hyttipaikat Viking Linen laivoilla Turku-Tukholma-Turku B–2 hengen hyteissä, molemmille alavuoteet.
- aamiainen Scandic Kungens Kurvassa lauantaina
- messulippu Tukholman ja Tampereen puutarhamessuille
Lisämaksusta
- ruokapaketti 45 euroa per henkilö
• aamiaiset laivalla
• illallinen laivalla paluumatkalla seisovan pöydän ravintolassa
- MUISTA tilata ruokailut ilmoittautumisen yhteydessä!
Matkaohjelma
Perjantai 13.4.2012
Lähtö iltapäivällä erillisen aikataulun mukaisesti Pohjanmaalta Turkuun, minne saapuminen n. klo 20.00.
Viking Linen m/s Isabella lähtee Tukholmaan klo 21.00. Majoittuminen B-luokan kahden hengen hytteihin.
Hyteissä molemmat vuoteet alatasossa. Ilta ja yö merellä.
Lauantai 14.4.2012
Laiva saapuu Tukholmaan klo 6.30 (Ruotsin aikaa). Aamiainen Scandic Hotel Kungens Kurva klo 7.00-8.00.
Päiväohjelmamme Tukholmassa alkaa aamiaisen jälkeen. Tukholmassa pääkohteemme on puutarhamessut,
missä vietämme noin neljä tuntia. Muita kohteita päivän aikana ovat mm. Zeta’s puutarhamyymälä ja
mahdollisesti joku muu puutarhamyymälä ellei sitten porukka halua viettää enemmän aikaa messuilla. Paluu
terminaalille klo 19.00. Laiva lähtee Tukholmasta klo 20.10. Majoittuminen B-luokan kahden hengen
hytteihin. Hyteissä molemmat vuoteet alatasossa. Illallinen seisovan pöydän ravintolassa (lisämaksusta) klo
20.10. Ilta ja yö merellä.
Sunnuntai 15.4.2012
Aamiainen laivalla alkaen klo 6.30 (lisämaksusta). Laiva saapuu Turkuun klo 7.35. Ajo Tampereelle, missä
vierailu Tampereen Puutarhamessuilla klo 10.00-14.00. Pohjanmaalle, minne saapuminen n. klo 16.30.
Tukholman Puutarhamessut www.nordiskatradgardar.se
Tampereen Puutarhamessut www.puutarhamessut.fi
Zeta’s puutarhamyymälä www.zetas.se

…………………………………………………………………………………………………………………………………..
ILMOITA MEILLE SÄHKÖPOSTIOSOITTEESI!
Pääset sähköpostikerhoon ja saat tiedotteet ensimmäisten joukossa!

KOKOUSKUTSU
Etelä-Pohjanmaan Puutarhaseura ry:n sääntömääräinen

VUOSIKOKOUS

pidetään tiistaina 21.2.2012, 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.

Kokouksen avaus.
Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan
tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Hyväksytään vuosikokouksen asialista.
Esitetään seuran toimintakertomus vuodelta 2011.
Esitetään vuoden 2011 tilinpäätös, sekä toiminnantarkastajien
lausunto.
Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä seuran hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
Vahvistetaan toimintasuunnitelma vuodelle 2012.
Vahvistetaan vuoden 2012 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: Markus Siirilä, Aili Tamminen ja Anna
Wahlberg. Hallituksessa jatkavat Lauri Heikkilä, Matti Pääkkönen ja
Raija Talvitie.
Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa vuodelle 2012, ja heille kaksi
varamiestä.
Valitaan seuran edustajat ( 2 hlöä ) Puutarhaliiton edustajiston
vuosikokoukseen. ( toimikausi 1 v )
Muut asiat
- päätetään seuran opintomatkojen tukemisesta
- mahdolliset huomionosoitukset
Kokouksen päättäminen

…………………………………………………………………………………………………………………………………..
ILMOITA MEILLE SÄHKÖPOSTIOSOITTEESI!
Pääset sähköpostikerhoon ja saat tiedotteet ensimmäisten joukossa!

