JÄSENTIEDOTE n:o 2/2012
Puheenjohtajan tervehdys

Puutarhaseura piti vuosikokouksen 21.2. ja kokoukseen osallistui 15 seuran jäsentä.
Seuramme pitkäaikaiset hallituksen jäsenet Aili Tamminen ja Markus Siirilä luovuttivat
paikkansa uusille henkilöille. Markus Siirilä oli hallituksen vara- ja varsinaisena jäsenenä
huikeat 36 vuotta ja Aili Tamminen 70 – 80 luvun vaihteesta asti toimien seuran jäsenenä,
sihteerinä ja puheenjohtajana. Suuret kiitokset heille molemmille seuran toiminnan
edistämiseen tehdystä työstä. Hallitukseen valittiin uusina jäseninä Riikka Asunmaa ja Riina
Kruus, tervetuloa.
Vuosikokouksessa päätettiin kuluvan vuoden toimintasuunnitelma. Se sisältää kotiseudun,
kotimaan ja ulkomaan matkoja. Uutuutena vierailemme Jänedan puutarhamessuilla ja
syksyllä suuntaamme matkan Viron puutarha-alan kehtoon Räpinan puutarha-alan
oppilaitokseen Tarton seudulla. Näin matkojen järjestäjän roolissa hallitus toivoo tietenkin
runsasta osanottoa matkoillemme.
Tutustu vuoden toimintasuunnitelmaamme ja osallistu tapahtumiin! Tämän vuoden yksi
kohokohta on ’Bongaa puutarha, avaa porttisi puutarhaan’. Meidän alueeltamme on tähän
mennessä kuusi pihanomistajaa avannut ”Portin puutarhaan” ja koko Suomessa
tutustuttavia pihoja on yli sata. Sinullakin on vielä mahdollisuus osallistua. Ilmoittautumiset
avoimetpuutarhat.fi . (Jäsensihteeri auttaa mielellään kuvien ja tekstin liittämisessä
avoimetpuutarhat –nettisivuille. AW huom.)
Hyvää varhaiskevättä toivottaen
Puheenjohtaja Hannu Ojanen

Jäsenmaksu vuodelta 2012

On jälleen se aika vuodesta, kun jäsenmaksut kolahtavat postiluukkuihin. Etelä-Pohjanmaan
puutarhaseuran jäsenmaksu on vuosikokouksessa päätetty pitää edelleen 15 eurossa. Maksu
tapahtuu oheisella tilillepanolomakkeella, ja luonnollisesti sen voi suoraan maksaa
nettipankissa. Tämän kirjeen mukana tulee myös muistutuslappu niille, joiden jäsenmaksua
2011 ei ollut ilmestynyt seuran tilille vuoden 2011 loppuun mennessä.
Oheisen maksulapun kopiota, tilinumeroa ja viitettä voit myöhemmin käyttää tarvittaessa
kaikessa maksuliikenteessä puutarhaseuralle, niin jäsenmaksuun kuin matkoihinkin.
Viitenumero on aina 123.
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Etelä-Pohjanmaan Puutarhaseura ry

Maksu välitetään saajalle vain Suomessa kotimaan maksujenvälityksen yleisten
ehtojen mukaisesti ja vain maksajan ilmoittaman tilinumeron perusteella.
Betalningen förmedlas endast till mottagare I Finland enligt Allmänna villkor för
inrikes betalningsförmedling och endast till det kontonummer betalaren angivit.
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123
Euro

Ilmoita sähköpostiosoitteesi, niin saat jäsenkirjeen ensimmäisten joukossa!

HUOM. Puutarhaseuran jäsenmaksu oikeuttaa saamaan Kotipuutarhalehden
vuoden kestotilauksen 15 € alennuksella (norm. 65,40 e/10 nroa).
Kotipuutarha-lehden tilaajana saat alennuskuponkeja puutarhatuotteista ja messulipuista. Pääset selaamaan
tilausnumerollasi edellisten vuosien lehtiä arkistosta. Kestotilaajana saat lisäksi joka vuosi uuden
puutarhaoppaan. Vuoden 2012 tilaajalahja on ’Pikkupiha - suunnittelu ja kasvivalinnat’ –opas, joka postitetaan
automaattisesti lehden mukana. Määräaikaistilauksiin ei kuulu opasta.
Huom. Erilaisia puutarhaoppaita ja edellisten vuosien Kotipuutarha-oppaita saa ostaa myös
suoraan Etelä-Pohjanmaan puutarhaseuralta samaan Kotipuutarhalehden jäsenhintaan. Kysy
jäsensihteeriltä alennuskuponkia ja puutarhaoppaita!

Nyt kaikki keväiselle puutarhamessumatkalle!

Jänedassa kokoontuvat Türin kukkamessuja laajemmin Viron ja Latvian taimistot tarjoten uutuuksia ja
erikoisuuksia kasviharrastajille kauniissa kartanoympäristössä. Bussimatka on myös ehdottomasti helpoin ja
edullisin tapa lähteä täydentämään oman pihan kasvivalikoimaa – asiantuntijoiden johdolla. Matkan aikana
kerrataan vielä kotipuutarhan kasvivalintoja ja kasvatusniksejä asiantuntijan johdolla.
Kesän loppupuolelle olemme suunnitelleet vielä kotimaanmatkaa, Tarton/Räpinan matkaa Viroon sekä
kotiseutumatkaa avoimien ovien päivän viikonloppuna elokuussa, tänne lähiseudun kotipuutarhoihin.

Ilmoittauminen viimeistään 31.3.

Ilmoita myös mahdolliset lisätoiveet!

JÄNEDAN KARTANON PUUTARHA- JA KUKKAMESSUT 1.-3.6.2012, 3 pv, pe-su

Perjantai 1.6.
Lähtö ennen puoltapäivää erillisen aikataulun mukaisesti (tarkennetaan myöhemmin) Lapualta pysähtyen Seinäjokiella ja
Jalasjärvellä, kohti Helsinkiä, minne saapuminen noin klo 16.30. Tallinkin laiva Helsingistä Tallinnaan klo 17:30-19:30.
Majoittuminen Clarion Hotell Euroopa **** Ilmapiiri on kansainvälinen ja sijainti keskustassa. Standard-huoneiden koko
20-26 m2 ja huoneita on allergikoille sekä liikuntarajoitteisille. Kaikissa huoneissa on ilmastointilaite, minibaari, hiuskuivain,
silityslaitteet, suihku tai amme. Lisäksi Eurooppa-luokan huoneissa on luonnollinen tammilattia, aamutakki/tossut ja
parveke merinäköalalla. Hotellin palveluihin kuuluvat myös kuntosali ja saunat, kauneuskeskus CityFit, kauneussalonki
Europeia sekä ilmainen WiFi. Koko hotelli on savuton . www.euroopa.ee. Perjantai-ilta vapaa.
Lauantai 2.6.
Aamiainen hotellissa. Lähdemme klo 8.30 Tallinnasta kohti Jänedaa, minne saapuminen noin klo 10.00. Vietämme
Jänedan kartanon puutarha ja kukkamessuilla noin neljä tuntia, minkä jälkeen lähdemme Jänedasta kohti Lahemaan
kansallispuistoa, missä tutustumme Palmsen kartanoon, sen uudistettuun puistoon sekä talvipuutarhaan noin kahden
tunnin ajan. Palmsen vierailun jälkeen piipahdamme vielä Viivi ja Edgar Kivisaaren kotipuutarhassa. 1.6 ha:n hyvin
hoidettu piha-alue upeine istutuksineen on valittu 10 kauneimman pihan joukkoon Virossa. Hotellille Tallinnaan palaamme
noin klo 18.30. Ilta vapaa.
Sunnuntai 3.6.
Aamiainen hotellissa. Aamiaisen jälkeen on mahdollisuus lähteä klo 9.30 Tallinnan kasvitieteelliseen
puutarhaan. Vierailu puutarhassa kestää kaksi tuntia. Paluu hotellille klo 12.00, huoneiden luovutus ja
siirtyminen D-terminaalille. Lähtöselvitys klo 12.15. Tallinkin laiva lähtee Tallinnasta klo 13.00 saapuen
Helsinkiin klo 16.30. Helsingistä ajo Pohjanmaalle, minne saapuminen noin klo 22.00.
Laiva-aikataulut, Tallink
Helsinki-Tallinna 17:30-19:30
Tallinna-Helsinki 13.00-16.30
Matkan hinta-arvio
240 euroa /50 henkilöä…265 euroa/30 henkilöä
Matkapakettiin sisältyvät palvelut
- bussikuljetukset ensiluokkaisella turistibussilla matkaohjelman mukaisesti
- laivamatkat Helsinki-Tallinna-Helsinki
- majoittuminen Tallinnassa hotelli Euroopassa kahden hengen huoneissa mukavuuksin, 2 yötä
- hotelliaamiaiset (2)
Lisämaksusta
- ateriat matkalla
- yhden hengen huone
HUOM! Matkavakuutus
Matkanjärjestäjä Matka-Saarikoski Oy suosittelee henkilökohtaisen matkavakuutuksen ottamista matkalle, koska
tilausmatkaa koskevien peruutusehtojen mukaan viime hetken peruutuksen tapahtuessa (myös sairastapaukset) peruutusturva on haettava vakuutuksesta. Päällekkäisten vakuutusten välttämiseksi kannattaa tarkistaa mm. kotivakuutuksen sisältö
ennen erillisen matkavakuutuksen ottamista, ja että siinä on myös peruutusturvaosa. www.matka-saarikoski.fi

Ilmoittautumiset ja jäsenasiat: Anna Wahlberg, anna.wahlberg@seinajoki.fi 045 1120 494

Ilmoita sähköpostiosoitteesi, niin saat jäsenkirjeen ensimmäisten joukossa!

