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JÄSENTIEDOTE n:o 2/2013
SISÄLTÖ:










puheenjohtajan tervehdys
toimintasuunnitelma 2013
kevään messutoiminta ja talkoolaiseksi ilmoittautuminen
kesän matkat: Jäneda ja Tukholma/Uppsala: ilmoittautuminen pikaisesti
onko jäsenillä halukkuutta osallistua Turun puutarhamessuille? Ilmoittaudu HETI!
suostumus osoitetietojen luovutukseen Puutarhaliitolle (mm. lehtialennuksen vuoksi)
vuoden 2013 jäsenmaksu – maksulomake oheisena, sivulla 3.
hallituksen kokoonpano ja yhteystiedot
Vihreä kirja 2013-2014 tämän kirjeen liitteenä

PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS
Talvinen pakkassää jatkuu ja viime viikon lumituiskut toivat kauniin talvisen sään ja on ilo
alkaa uusi toimintavuosi. Vuosikokouksessa päätettiin kuluvan vuoden toimintasuunnitelma.
Ensi viikolla osallistumme Pytinki-näyttelyyn ja huhtikuun lopulla on Markki - Piha ja
puutarhamessut - Lakeus kukkii -näyttely. Näyttelyn onnistumiseksi tarvitsemme jälleen koko
seuran jäsenten panostusta.
Toimintasuunnitelman mukaan teemme kotiseudun, kotimaan ja ulkomaan matkoja. Suuren
suosion saanut matka Jänedan puutarhamessuille on tarjolla myös tänä vuonna. Matkojen
järjestäjänä toivomme runsasta osanottoa. Tutustu vuoden toimintasuunnitelmaamme ja
osallistu tapahtumiin. Vain osallistumalla tapahtumien järjestäminen on mielekästä.
Puutarhaliiton järjestämä ”Bongaa puutarha, avaa porttisi puutarhaan” oli todellinen
menestys ja saa jatkoa myös tänä vuonna. Siihen palataan myöhemmissä jäsenkirjeissä.
Aurinkoista kevättä toivottaen
Puheenjohtaja Hannu Ojanen

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 (tavoite)













Vuosikokous helmikuussa 18.2.2012.
edustaja Puutarhaliiton edustajiston vuosikokoukseen 12.4.2013.
Seuran neuvontaosasto Pytingissä 22. -24.3.2013 Areenassa, näytt.tmk järjestää.
mahdollinen matka Piha- ja puutarhanäyttelyyn Turussa 5. – 7.4.2013
Markki piha- ja puutarhamessut Lakeus kukkii näyttely 27. – 28.4.2013, näytt.tmk
järjestää, talkoolaisia osallistuu.
Jäsenille järjestetään puutarha-alan teemailtoja 1-2 kertaa kauden aikana
Matka Viron Jänedan puutarha - kukkamessuille 25. -26.5.
Matka Uppsalaan ja Tukholmaan Keski-Ruotsiin 15.-18.6.
Mahdolliset jäsentapaamiset – EHDOTUKSIA AIHEISTA VASTAANOTETAAN!
Vihreä kirja 2013 – 2014, hallitus kokoaa ja toimittaa.
Seuran 70-vuotisen historiikin toimituksen aloittaminen Seura 2015 70 v.
Taimienvaihtopäivä Jokilaakson matkailupuutarhassa Lapualla toukokuun lopulla ja
sadonkorjuujuhla elokuussa, jäsenet osallistuvat mahdollisuuksiensa mukaan.
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Kotimaan matka Tampereelle paikallisyhdistysten kesätapahtumaan 24.8.
Avoimet Puutarhat -tapahtuma 4.8.2013 ILMOITTAUDU MUKAAN!
(www.avoimetpuutarhat.fi , tästä osoitteesta löytyvät myös kohteiden osoitetiedot)
Stipendien jako alan ja alueen valmistuneille opiskelijoille hakemusten perusteella.
Matka Tampereen käsityömessuille marraskuussa, samalla jäsenten mahdollinen
yhteinen pikkujoulu
hallituksen kokoonpano viimeisellä sivulla tässä kirjeessä.

MARKKI- LAKEUS KUKKII –MESSUT 27.- 28.4.2013
Talkoolaisia tarvitaan meidän seurastamme mm. rakentamiseen ja tavaroiden kantamiseen
muutamana päivänä ennen messuja. Lisäksi messuosastolle tarvitaan messupäivinä
lipunmyyjiä, lippujen tarkastajia, 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.

MATKOJA KEVÄÄN JA KESÄN SUUNNITELMISSA

TÄRKEÄ!

Turun puutarhamessut 6.4.2013
On esitetty toiveita järjestää matka Turun puutarhamessuille, joten nyt
tiedustellaan onko jäsenillä halukkuutta lähteä päivän matkalle
Turkuun? Aamulla lähtö – illaksi kotiin. ILMOITTAUDU TÄLLE MATKALLE
VÄLITTÖMÄSTI, niin tiedämme tilata bussin, mikäli tulee vähintään 30 lähtijää.
Jäneda Lillelaat – puutarhatapahtuma Virossa 25.- 26.5. (la-su)
Keväinen messumatkamme suuntautuu Viron Tallinnaan ja pääkohteeseen
Jänedan kukkamessuille, jossa mukana menossa on nimekkäitä taimistoja koko
Baltiasta. 1 yöpyminen Tallinnassa Radisson Blu Hotel Olümpia, messujen lisäksi
Tallinnan kasvitieteellisessä puutarhassa tutustumassa värikkääseen kevätkukintaan, sekä ostosmahdollisuus muutamalla hyvällä taimistolla Tallinnan
seudulla. Hinta 186 e - ruokailut illalla hotellilla ja paluulaivalla lisämaksusta.
Ilmoittautuminen viimeistään 2.4. mennessä.
Kesämatka Tukholman ja Uppsalan seudulle Ruotsiin 15.-18.6. (lauantai-tiistai)
Matkalle lähdetään Lapualta, sieltä 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. Hinta-arvio n.
400 e, riippuen sisältyvistä ruokailuista.
Ilmoittautuminen viimeistään 2.5. mennessä.
Ilmoittautumiset matkoille jäsensihteeri Annalle:
anna.wahlberg@seinajoki.fi tai 045-1120 494.
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70-V. HISTORIIKIN LAATIMINEN – TYÖRYHMÄ PERUSTETAAN
Etsinnässä seuran historiikin kirjoittaja – sekä innokkaita seuran aikaisempien vaiheiden
tuntijoita/haastattelijoita/tekstinkäsittelijöitä/kuvankäsittelijöitä työryhmään, jonka
tarkoituksena on koota tietoa ja materiaalia seuran historiikkia varten. Pääkirjoittajan työstä
tullaan maksamaan kohtuullinen korvaus. Ottakaa pelotta yhteyttä hallituksen jäseniin (kts.
viimeinen sivu). Yhdessä muistamme enemmän!

OSOITETIETOJEN LUOVUTUS
Puutarhaseuramme kattojärjestö Puutarhaliitto ry. on pyytänyt sääntöjensä mukaisesti
yhdistysten jäsenluetteloita vuoden 2013 aikana. Luovutettavia tietoja ovat etu- ja sukunimi,
katuosoite, postitoimipaikka sekä erityisesti sähköpostiosoite, mikäli jäsen on antanut suostumuksensa Puutarhaliiton jäsentiedote-, uutis- ja markkinointikirjejakeluun sähköpostitse.
Puutarhaliitto ry. käyttää jäsenluetteloa jäsenyyden toteamisessa ja jäsenetuusoikeuksien
tarkastamisessa (esim. Kotipuutarha-lehden tilaus). Osoitetietoja ei luovuteta kolmannelle
osapuolelle. Tarkoitus on tulevaisuudessa lähettää jäsentiedotteita ja tietoa jäseneduista
suoraan puutarhayhdistysten jäsenille, ensisijaisesti sähköpostitse.
Etelä-Pohjanmaan puutarhaseuran Sähköpostikerholaiset: ilmoittakaa jäsensihteerille 30.4.
2013 mennessä, mikäli ette halua antaa sähköpostiosoitettanne tiedoksi
Puutarhaliitolle markkinointia varten.
Sähköpostilla: anna.wahlberg@seinajoki.fi tai puhelimitse/tekstiviestillä: 045-1120 494. Jos
haluat vastaanottaa markkinointia Puutarhaliitolta, sinun ei tarvitse tehdä mitään tälle asialle.

VUODEN 2013 JÄSENMAKSU
Saajan
tilinumero
Mottagarens
kontonummer
Saaja
Mottagare

EPOP 541901 – 450810
FI21 5419 0140 0508 10

Etelä-Pohjanmaan Puutarhaseura ry

TILISIIRTO GIRERING
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.

Viesti (tähän kohtaan kannattaa aina ilmoittaa
jäsenen nimi ja muut tarvittavat tiedot):

Maksaja
Betalare

Allekirjoitus
Underskrift
Tililtä nro
Från ko

nto nr

Viitenumero
Ref. nr
Eräpäivä
Förfallodag

123
Euro

30.4.2013

15,00
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Etelä – Pohjanmaan Puutarhaseura ry
Hallitus vuonna 2013:
Puheenjohtaja

Hannu Ojanen,
Kirkkotie 25, 61100 Peräseinäjoki
Puh. 040-5910973 tai 06-4162245
hannu.ojanen@seinajoki.fi

Varapuheenjohtaja

Lauri Heikkilä
Karjalankatu 28, 60120 Seinäjoki
Puh. 050-5570434
lauri.heikkila@netikka.fi

Rahastonhoitaja

Matti Pääkkönen
Kirkkopuistikko 31 A, 65100 Vaasa
Puh. 0400-886221 tai 06-3173153
matti.paakkonen@pp7.inet.fi

Hallituksen kokoussihteeri

Raija Talvitie
Nurmonjoentie 47, 60550 Nurmo
Puh. 040-7155013
raija.talvitie@lapua.fi

Jäsensihteeri

Anna Wahlberg
Tuomikyläntie 463 B, 60720 Tuomikylä
Puh. 045-1120494
anna.wahlberg@seinajoki.fi
sihteeri@ep-puutarhaseura.fi

Muut jäsenet

Riikka Asunmaa
Latomäentie 94, 61820 KAINASTO
050-5225265
riikka.asunmaa@proagria.fi
Riina Kruus
Skaftungintie 153, 64480 SKAFTUNG
Puh. 040-4134640
riina.kruus@gmail.com

Varsinaiset toiminnantarkastajat

Tapio Aronen Kauhajoki
Alpo Heiniluoma Seinäjoki

Varatoiminnantarkastajat

Erkki Hietikko Kurikka
Erkki Koivuniemi Kauhajoki

