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tammikuu 2010

Vanha vuosi on mennyt ja uusi on alkamassa. Elämämme puu on taas kasvanut ja olemme
yhden vuosirenkaan paksumpia. Myös elämänkokemuksemme räsymattoon ilmestyi uusi
värikäs raita. Toivotamme teille kaikille, arvoisat seuramme jäsenet, tälle loppuvuodeksi
suotuisaa kasvukautta ja laadukkaita ja värikylläisiä kuteita.
Oheisena saat kutsun puutarhaseuran sääntömääräiseen vuosikokoukseen.
Kokous pidetään maanantaina helmikuun 22. päivä klo 18.00, Hotelli Lakeudessa, Seinäjoella.
Toivomme kovasti runsasta osanottoa. Tule rohkeasti kokoukseen. Tule vaikuttamaan kuinka
seuran asioita hoidellaan.
Vuosikokouksessa valitaan uusi toimikunta, johon juuri te kaikki jäsenet voitte vaikuttaa.
Valitaan ”tapahtumatoimikunta”, johon yhdeksi jäseneksi tulee hallituksesta Anna Wahlberg.
Muut olisivat jäsenistön edustajia 3 – 5 henkilöä. Tapahtumatoimikunta voisi keksiä paremman
nimen ja tehdä oman toimintasuunnitelmansa tulevalle vuodelle..
VUODEN 2010 SUUNNITELMISSA ON TULOSSA TOIMINTAA KAIKILLE SEURAN JÄSENILLE:
•

•
•
•
•
•

•
•

Osallistumme Seinäjoki Areenassa Pytinkimessuille 26. - 28.3. seuran neuvontaosastolla
ja tietoiskuilla. Tarvittaisiin silloin päivittäin jäsenistä talkoolaisia lippujen repimiseen,
naulakkoon jne, myös neuvontaan seuran osastolle. Ilmoittaudu Ailille puh. 0400 894 701,
tai sihteerille puh. 040 581 4049.
Taimienvaihtopäivä on 27.5. Lapualla. Jokilaakson Matkailupuutarhassa on kesän avaus ja
tapahtumarikas päivä. Seuralla oma alueensa. Varautukaa kaikki harrastajajäsenet
tähän iloiseen ja mukavaan tapahtumaan. Rahaahan tässä ei käytetä.
Teemailtoja 1-2 kertaa (tapahtumatoimikunta suunnittelee)
Jäsenten pikkujoulu marras-joulukuulla.
Erikoistaimien hankintaretki Vakka taimistolle. Kokopäiväretki kesäkuun alussa, taimisto
sijaitsee Rauman lähellä. Paljon uusia erikoisia lajeja ja lajikkeita. Retkelle ei
ennakkomaksua. Tasataan kyyti lähtijöiden kesken.
Kotiseuturetki tänä vuonna Lapualle heinäkuun alkupäivinä. Yhteiskuljetuksella
Seinäjoelta, tarvittaessa muualtakin. Puistoja, näytepuutarhoja ja palkittuja pihoja, vanha
ja uusi hautausmaa. Ei ennakkomaksua.

OPINTOMATKOJA 2010.

- Nyt on vara valita, olkaa hyvä.

Puutarhamessumatka Tukholmaan ja Turkuun 9 – 11.4. Lähtö Lapualta Turkuun, klo
14.00, Seinäjoki 14.30 jne.. Lauantai aamulla olemme Tukholmassa klo 6.30.
Pääkohteemme on messut, jossa vietämme n. 4 tuntia. Muita kohteita päivän aikana Zetas
puutarhamyymälä, Slotsträdgåd Ulriksdalissa ja ehkäpä vielä Bergianska trädgård. Paluu
terminaalille klo 19. Laivalla B2 hytit. Sunnuntaiaamuna laiva saapuu Turkuun klo 7.35.
Runsas aamiainen nautitaan ABC:llä Turun Katariinanlaaksossa. Käymme Raision
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kukkatalossa ja sieltä Turun messuille Puutarhan kevät 2010 messuille. Paluu pohjanmaalle
n. klo 18 >.
Matkan hinta on tasan 200 €. sisältäen bussikuljetukset, laivamatkat hyttipaikkoineen,
messuliput molempiin ja opastukset. Lisämaksusta ruokapaketti 45 €. Sis 2 x meri
aamiainen ja illallinen laivan bufeesta juomineen paluumatkalla.
ILMOITTAUDU VIIMEISTÄÄN 5.3 MENNESSÄ. ILMOITA SAMALLA SYNTYMÄVUOSI.
Hollannin matka 28.4 – 4.5. Upea kukkasipulimatka, puutarhoja, jne.
Matkan hinta on 1250 €. Sisältää kaikki. Jäljellä on tällä hetkellä vain 2 paikkaa.
Puutarhamessumatka Viroon Turiin, 22 – 23.5. Odotettu matka. Lähtö Lapualta lauantai
aamuna klo 05.30, Seinäjoki 06. jne.. Viking XPRS lähtee Helsingistä klo 11.30. Tallinnassa
ehdimme vielä Hansaplantille ja upeaan Itä-Euroopan suurimpaan sisustusliike Hortes´iin,
jossa myös puutarhaa. Ehkäpä vielä jaksamme uusittuun kauppakeskus Rocca al Mareen.
Hotellimme on Olympia hotelli. Aamiaisen jälkeen vain messuilla. Viking XPRS lähtee
Tallinnasta takaisin klo 16.30. helsingissä olemme klo 19. Pohjanmaalla n. klo 01.
Matkan hinta on 180 €. Sisältää bussikuljetukset, laivamatkat, hotellin 2hh, aamiaisineen
ja messulipun.
ILMOITTAUDU VIIMEISTÄÄN 20.4 MENNESSÄ. Ilmoita synt.aika. pv.kk.vuosi
Kotimaanmatka Ahvenanmaalle 13 – 15.8. Lähtö Lapualta klo 07.00. Seinäjoki 7.30 jne
Ajo Jalasjärven ja Kankaanpään kautta Poriin, jossa vierailemme Vihertietokeskuksessa ja
Hanhipuistossa. Rauman kautta ajo Taivassaloon, vierailu Pionien kotiin. Kustavin kautta
Vuosnaisiin, jossa päivällinen. Lauttamatka Åvaan, josta ajelemme Brändöhön, jossa
yövymme hotelli Gulvivanissa. Lauantai aamuna aamiainen hotellissa. Lauttamatka
Torsholmasta Ahvenamaan Vårdöön. Siellä Bomarsundin linnan alue, Jarl Karlsgårdenin
talonpoikaismuseo ja Kastelholman linna. Finnströmin kaunis harmaakivikirkko. Tjudon
viinitila ja hedelmätarha. Tilan esittely ja maistiaiset. Majoittuminen Maarianhaminan
keskustassa hotelli Savoy. Illallinen satamassa klo 19. Aamiainen hotellissa. Vierailemme
fantastisessa teemapuutarhassa Tittes trädgård. Opastus ja maistiaisia. Takaisin
Maarianhaminaan, tutustuminen Merikortteliin. Viking laiva lähtee klo 14.24. Turkuun
saavumme klo 19.50. Pohjanmaalle saavumme n. klo 01.
Matkan hinta on 310 €. Sisältäen bussikuljetukset, laiva ja lauttamaksut, hotelli 2hh., 2
aamiaista hotelleissa ja 2 päivällistä.
ILMOITTAUDU VIIMEISTÄÄN 15.7 MENNESSÄ.

HUOMAA – TÄRKEÄÄ – TOIMI MATKOJEN KANSSA NÄIN:
Kaikille matkoille ilmoittaudutaan vain sihteerille, Eeron puh. 040 581 4049, varanumero
( 050 414 6699), tai sähköpostilla viherstudio@netikka.fi .
Kaikille matkoille on 50 € varausmaksu, jonka maksettuasi saat seuralta vahvistuksen
matkalle. Siis ensin ilmoittaudut Eerolle, maksat ennakkomaksun, saat vahvistukset, - olet
mukana.
Varausmaksua ei palauteta, vaikka osallistuja peruuttaisikin matkansa.
Loppulasku erääntyy n. 1 kk ennen matkaa. Noudatamme yleisiä valmismatkaehtoja.

Puutarhaseuran tilinumero on 541901 – 450810, lisää viitenumero
aina maksaessasi 123.
OSOITTEEN / NIMEN MUUTOKSET JA UUDET JÄSENET
Ilmoita seuran jäsensihteerille Anna Wahlberg, puh. 040 534 9336, tai sähköpostilla
anna.wahlberg@seinajoki.fi
Anna hoitaa jäsenrekisteriämme. Sen ajantasalle saattaminen on tavoitteena jatkuvasti, siihen
tarvitaan edelleen teidän kaikkien apuanne. Katso osoitelippuasi, ovatko siinä tietosi oikein.
Jos sinulla on sähköpostiosoite, ilmoita siitä Annalle. Haluaisimme saada kaikki tiedotteet
ym. lähetettyä teille nopeasti ja edullisesti sähköpostilla.
Jäsenmaksut
Vuoden lopun jäsenmäärä oli 430 jäsentä. Jäsenmaksu ovat kuitenkin hyvin monelta vielä
unohtunut vuonna 2009. Jos haluat edelleen olla seuramme jäsen, maksa viime vuoden
maksamaton jäsenmaksusi viim. helmikuun 2010 loppuun mennessä seuran tilille:
EPOP 541901 – 450810. viittteeksi numerot 123. Maaliskuun alusta poistamme nimesi
jäsenrekisteristä, etkä saa enää tiedotteitamme jatkossa.
Huom. Tämän vuoden jäsenmaksu päätetään vasta vuosikokouksessa helmikuussa. Älkää
maksako sitä vielä.
Kiitos, seuramme jäsenet, erittäin aktiivisesta osallistumisesta ja tuestanne kaikkiin
tapahtumiimme viimevuoden aikana. Teidän kanssanne on aina ilo olla mukana.
Tervetuloa vuosikokoukseen, ja tervetuloa mukaan seuran toimintaan.
Kanssanne iloisin ja hyvillä mielin
Eero Myrskykari, seuran sihteeri
puh. 040 581 4049, tai sähköposti. viherstudio@netikka.fi,
(työpuhelin varalla 050 414 6699)
Käy katsomassa kotisivujamme www.ep-puutarhaseura.fi
Sieltä löydät kaikki tiedotteet aina ajan tasalla.

