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PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS
TERVEHDYS
Vuosi on vaihtunut ja olemme saaneet nauttia talvisista ilmoista. Hallitus on
valmistellut vuosikokousasioita ja tämän vuoden toimintasuunnitelmaa, joka
vahvistuu vuosikokouksessa.
Tulossa on toimintarikas vuosi. Huhtikuulla on jälleen Markki piha- ja
puutarhamessut- Lakeus kukkii -näyttely. Tämä on neljäs kerta, kun järjestämme
Pytinki Oy:n kanssa puutarhamessut. Näyttelytoimikunta on suunnitellut
yhteistyössä Pytingin kanssa näyttelyä jo viime keväästä alkaen. Järjestelyt ovat
hyvässä vauhdissa. Näyttelyn onnistumiseksi tarvitsemme jälleen koko seuran
jäsenten panostusta.
Toimintasuunnitelmassa on mielenkiintoisia matkoja, ja tapahtumia missä
olemme mukana. Toivomme runsasta osallistumista järjestettäviin tapahtumiin ja
matkoihin. Avoimien ovien tapahtuma saa myös jatkoa vuonna 2013, ja etsimme
myös uusia osallistujia alueeltamme.
Vuosikokous avaa uuden kauden, joten tervetuloa vuosikokoukseen ja
päättämään seuramme toiminnasta.
Puheenjohtaja Hannu Ojanen

VUOSIKOKOUSKUTSU
Vuosikokous on maanantaina 18.2.2013 Seinäjoella, kutsu oheisena. Tervetuloa
kaikki jäsenet ideoimaan ja päättämään yhdessä tulevan vuoden aktiviteeteista!

MARKKIMARKKI- LAKEUS KUKKII –MESSUT 27.27.- 28.4.2013
Etelä-Pohjanmaan puutarhaseura on Pytinki Oy:n messujen yhteistyökumppani,
joka somistaa ja rakentaa pääkoristelun Seinäjoen Areenaan puutarha-alan
tapahtumaan joka toisena vuonna.
Talkoolaisia tarvitaan meidän seurastamme mm. rakentamiseen ja tavaroiden
kantamiseen muutamaa päivänä ennen messuja. Lisäksi messuosastolle
tarvitaan messupäivinä lehtien ja taimien myyjiä, arvanmyyjiä ja neuvontaväkeä.
Talkoolaiset saavat kahvin tai ruoan, riippuen pestin pituudesta, sekä
perinteisesti myös alennusta sovitusta talkoomatkasta saman vuoden aikana.
Talkoolaiseksi ilmoittautuminen vaikka heti: Raija Talvitie, puh. 040-7155013
raija.talvitie@lapua.fi.

VIHREÄ KIRJA 20132013-2015
Myös Etelä-Pohjanmaan alueen Vihreä kirja on tekeillä Pytinki- ja MarkkiLakeusKukkii –messuilla sekä tapahtumissa jaettavaksi. Vihreä kirja sisältää
puuutarha-alan ammattilaisten yhteystietoja ja paikallisia puutarhavierailukohteita. Jos olet kiinnostunut saamaan yhteystietosi tai firmasi mainoksen
Vihreään kirjaan, niin ota yhteys sihteeri@ep-puutarhaseura.fi tai puhelimitse
Anna Wahlberg 045-1120494.
Etelä-Pohjanmaan Puutarhaseura ry. Pankkiyhteys: 541901-450810
Ilmoita meille sähköpostiosoitteesi, niin saat jäsenkirjeen ensimmäisten joukossa!

MATKOJA KEVÄÄN JA KESÄN SUUNNITELMISSA
Puutarhaseura on perinteisesti vuosittain tehnyt matkoja sekä kotimaan että
ulkomaan puutarhakohteisiin. Vastuukysymysten vuoksi yli-yön matkoilla
matkanjärjestäjänä pitää nykyään olla virallinen vakuuden antanut
matkanjärjestäjä, esim. bussifirma. Tästä syystä myös ilmoittautuminen ja
peruutusehdot ovat erilaiset kuin itsejärjestetyille matkoille.
Bussimatkojen suosio on ollut hieman hiipumaan päin, mutta edelleen haluamme
tarjota mahdollisuutta lähteä iloisille yhteisille matkoille, pääteemana puutarha.
Bussimatka on kätevä tapa päästä lähipaikkakunnalta helposti ulkomaille asti, ja
matkoilta löydetyt tuliaiset ja uudet kasvit kulkevat helposti mukana kotiinkin
päin. Mukana matkoilla on aina kasviasioita hyvin tunteva matkanjohtaja,
useimmiten joku hallituksen jäsenistä.
Kesämatka Tukholman ja Uppsalan seudulle Ruotsiin
Tämänvuotinen pitempi ulkomaanmatkamme on myös talkoolaismatka, johon
tulee alennusta vuosikokouksessa sovittavan mukaisesti. Ajankohta on 15.18.6. (lauantai-tiistai), ja matkalle lähdetään Lapualta, Seinäjoen kautta
Turkuun, josta kyytiin lähtee myös aikaisempienkin Ruotsin matkojemme
opastaja ja hauskuuttaja puutarhaneuvos Arno Kasvi. Hän tuntee
Uppsalan ja Tukholman seudun ja kasvit todella hyvin oman
työkokemuksensa kautta.
Kohteemme ovat Tukholman ja Uppsalan kasvitietelliset puutarhat unohtamatta
kasvitieteen isää Carl von Linnétä. Käymme myös ostoksilla vähintäänkin Zeta´spuutarhamyymälässä sekä useissa näyttävissä yksityispihoissa. Kohteet ja
aikataulut sekä myös bussifirma varmistuvat myöhemmin. Hinta-arvio n. 400 e,
riippuen sisältyvistä ruokailuista.
Jäneda Lillelaat – puutarhatapahtuma Virossa 25.- 26.5.
Keväinen messumatkamme suuntautuu Viron Tallinnaan ja pääkohteeseen
Jänedan kukkamessuille, jossa mukana menossa on nimekkäitä taimistoja koko
Baltiasta. 1 yöpyminen Tallinnassa hyvätasoisessa hotellissa, seuraavana päivänä
käynnit Tallinnan kasvitieteellisessä puutarhassa tutustumassa värikkääseen
kevätkukintaan, sekä ostosmahdollisuus muutamassa taimikaupassa Tallinnan
seudulla. Hinta-arvio alle 200 e, riippuen sisältyvistä ruokailuista.
Alustavat ilmoittautumiset matkoille jäsensihteeri Annalle
pikaisesti! anna.wahlberg@seinajoki.fi tai 045-1120 494. Ohjelman ja
aikataulut tarkentuvat vielä pitkin kevättä.

UUDET JÄSENET
Meillä on tullut 2012 pankkitilille muutamia jäsenmaksuja, joiden henkilöiden
osoitteita ei meille asti ole tullut tiedoksi. Jos tiedät tällaisen tapauksen, niin
pyytäkää asianomaista ottamaan yhteyttä jäsensihteeriin 045-1120494 tai
anna.wahlberg@seinajoki.fi .

Etelä-Pohjanmaan Puutarhaseura ry. Pankkiyhteys: 541901-450810
Ilmoita meille sähköpostiosoitteesi, niin saat jäsenkirjeen ensimmäisten joukossa!

