JÄSENTIEDOTE 2/2011

Kirkasta kevättä puutarhaseuralaisille!
Talven selkä on taittunut ja kevät etenee hyvää vauhtia. Innokkaimmat ovat aloitelleet
kevään kylvötöitä sisätiloissa pitkää kasvuaikaa vaativilla kasveilla. Valoa riittää, ja pian
onkin jo puutarhamessujen aika, pääsiäinen ja vappu. Markki Lakeus Kukkii –
puutarhamessut ovat siis 16.- 17.4 Seinäjoen Areenassa. Tervetuloa talkoisiin ja käymään
messuilla!
Vuosikokouksen antia
Vuosikokous pidettiin Seinäjoella 22.2.2011 seuraavin henkilövalinnoin: puheenjohtajana
jatkaa Hannu Ojanen Seinäjoelta, sihteeriksi ja varapuheenjohtajaksi valittiin Aili Tamminen
Lapualta, jäsensihteerinä jatkaa Anna Wahlberg Ilmajoelta ja varainhoitajana toimii
edelleen Matti Pääkkönen Vaasasta. Muut hallituksen jäsenet: Markus Siirilä jatkaa, uusina
Lauri Heikkilä ja Raija Talvitie. Liitteenä myös vastuuhenkilöiden yhteystiedot. Älä epäröi
ottaa meihin yhteyttä, jos sinulla on asiaa, palautetta tai ehdotuksia toiminnaksi!
Jäsenmaksu on edelleen 15 €, joka oikeuttaa myös alennuksen saamiseen Kotipuutarhalehden vuosikerran kestotilauksesta. Jäsenmaksun eräpäivä on 30.4.2011. Ohessa on
maksulomake, jonka tärkein tieto meille seuraan päin on viitenumero 123. Laita myös oma
nimesi viestikenttään, koska maksaja ei aina ole sama kuin jäsen. Meillä on edelleen
joitakin jäsenmaksuja, joiden henkilöiden yhteystietoja meillä ei ole olemassakaan ja näin
jäsenposti jää lähettämättä.
Tervehdys uudelta sihteeriltänne hyvät puutarhaseuralaiset!
Meillä seurassamme vaihtui sihteeri olosuhteiden pakosta. Eero Myrskykari muutti
läheistensä lähelle ja on jo luonut uutta uraa nykyisessä asuinympäristössään.
Yhdistyksen toiminta tullee jatkumaan samankaltaisena kuin aiempina vuosina.
Pyrkimyksemme on jatkossakin järjestää laadukkaita opintomatkoja kotimaassa ja
ulkomaille. Samoin toimintasuunnitelmassamme on puutarhailtoja, esitelmiä ja Lakeus
Kukkii -näyttely, joka järjestetään Markki -messujen yhteydessä.
Markki - messuilla tarvitaan edelleen lisää vapaaehtoisia ovimiehiksi, lipunmyyntiin,
lipunrepijöiksi, arpamyyjiksi, neuvontaosastolle neuvomaan/myymään ja muihin helppoihin
töihin. Messujen talkootöistä saatavilla tuloilla rahoitamme taas toimintaamme pariksi
vuodeksi eteenpäin. Ilmoittaudu kiireesti talkoolaiseksi puh. 0400 894701 Aili Tamminen tai
sähköpostilla aili.tamminen@netikka.fi. Osallistuneet talkoolaiset saavat myös merkittävän
alennuksen elokuun Etelä-Suomen matkastamme 20.- 21.8. Espoon Marketanpuistoon,
Kumpulan kasvitieteelliseen puistoon ja käynnille eräälle suurehkolle taimistolle matkan
varrella.
Muista myös!
Koko perheen iloinen ”Kesäkauden avaus ja taimien vaihtopäivä” on torstaina 26.5.2011
klo 10.00-18.00 Jokilaakson matkailupuutarhalla Lapualla, osoitteessa Siiriläntie 3, 62100
Lapua.
Etelä-Pohjanmaan Puutarhaseura ry.
ep-puutarhaseura.fi
Jäsensihteeri Anna Wahlberg, anna.wahlberg@seinajoki.fi 045 1120 494
Pankkiyhteys: 541901-450810
Ilmoita meille sähköpostiosoitteesi, niin saat jäsenkirjeen ensimmäisten joukossa!

Taimikasvatusilta 12.4.
Jos olet innostunut vaikkapa kesäkukkien tai vihannesten esikasvatuksesta, on nyt hyvä
mahdollisuus saada lisää tietoa aiheesta seuran jäsenille tarkoitetussa kylvö- ja
taimikasvatusillassa, joka pidetään 12.4.2011 klo 18.00 Seinäjoen puistotoimen tiloissa
Keskuskatu 32 M, II krs (Marttilan Talli –ravintolan takana, mäntyjen juurella). Pääsemme
kouriintuntuvasti tekemään omia kylvöjä ja kuulemaan parhaat taimikasvatusniksit. Omat
multapussit, taimipotteja ja siemeniä mukaan! Voidaan myös vaihdella ylimääräisiä
siemeniä, joten tee niistä vaikka lista mukaan. Vetäjä suunnitteluhortonomi Anna
Wahlberg. ILMOITTAUDU pikaisesti 045-1120494 tai sihteeri@ep-puutarhaseura.fi Tilaisuus
on maksuton, koska kahvitarjoilua ei järjestetä.
Puutarhamatkat 2011
Puutarhaseura järjestää taas reissuja kotimaassa ja ulkomaille. Ensimmäinen matka
Tukholmaan 25.3. peruuntui vähäisen ilmoittautujamäärän vuoksi. Seuraava matkamme
on Türin kukkamarkkinoille Viroon 22.- 23.5. Matka on täynnä. Lisätietoja eero@viherstudio.fi
Tästä matkasta oli esittely edellisessä jäsenkirjeessä ja se löytyy myös nettisivuiltamme eppuutarhaseura.fi kohdasta ’opintomatkat’.
― Etelä-Ruotsi ja Kööpenhaminan matka ke 13.- su 17.7.2011
Matkasuunnitelma:
― Ke lähtö Lapua-Seinäjoki-Turku sopivin pysähdyksin matkan aikana. Yöpyminen
laivassa.
― Ensimmäinen pysähdyksemme matkalla Tukholmasta Skåneen on Värnamossa, jossa
tutustumme Bernt Gustafssonin yksityispihaan tuhansine lajikkeineen, mm. rodoja ja
magnolioita.
― Helsingborgissa Sofieron kuninkaallinen linna näyttävine puutarhoineen (valittu
Euroopan kauneimmaksi puistoksi 2010) ja Fredriksdalin kasvitieteellinen puutarha
tuhansine ruusuineen ja 1700-luvun puistoineen. Cedergrenin maineikas taimisto, jonka
pääartikkeleita ovat vanhan ajan ruusut sekä erilaiset kärhöt, satoja eri lajikkeita.
www.fredriksdal.se
www.sofiero.helsingborg.se
www.cedergrens.com
― Juutinrauman ylitys lautalla, jokin taimistokohde tai yksityispuutarha matkalla
Kööpenhaminaan
― Kööpenhaminan kasvitieteellinen puutarha, sekä kävellen tutustuen useisiin pieniin
mutta runsaasti kasvitettuihin kaupungin puistoihin. Kaikki on Kööpenhaminassa
muutaman kilometrin sisällä ja liikenne on vähäistä. Yleisiä mutta siistejä vessoja löytää
aina tarvittaessa ja pientä purtavaa saa pikkuisista leipomoista tai nakkikioskilta. Myös
kauppakatu Ströget ja Nyhavnin merimieskuppilat kannattaa katsastaa.
― Lauantaina paluu Tukholmaa kohden Grännan kautta, joka on perinteinen polkagrisostospaikka.
― Hinta noin 480 e, sisältää yöpymiset, bussimatkat, laivamatkat ja 1 ruokailun päivittäin.
Lopullinen matkaohjelma tulee ilmoittautuneille. ILMOITTAUDU HETI. Suuremmalla
ryhmällä saamme matkan edullisemmin kuin pienemmällä!

Ilmoittautumiset, tiedustelut ja jäsenasiat:
Anna Wahlberg, 045 1120 494 sihteeri@ep-puutarhaseura.fi

anna.wahlberg@seinajoki.fi

HUOM. Muistathan, että puutarhaseuran jäsenmaksu oikeuttaa saamaan Kotipuutarhalehden vuoden kestotilauksen 15 € alennuksella (norm. 56,50 /vuosi). Ota yhteyttä
jäsensihteeriin saadaksesi alennuskupongin.
Etelä-Pohjanmaan Puutarhaseura ry.
ep-puutarhaseura.fi
Jäsensihteeri Anna Wahlberg, anna.wahlberg@seinajoki.fi 045 1120 494
Pankkiyhteys: 541901-450810
Ilmoita meille sähköpostiosoitteesi, niin saat jäsenkirjeen ensimmäisten joukossa!

