JÄSENTIEDOTE n:o 4/2013
PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS
Nyt on lämmin elokuun perjantai, kun kirjoittelen uuden jäsenkirjeen tekstiä.
Sunnuntaina 4.8. on Avoimien ovien päivä puutarhoissa. Nyt siihen on osallistumassa
valtakunnallisesti entistä enemmän kohteita kuin viime vuonna. Säätiedotuksen mukaan
olisi tulossa hyvä sää vierailupäivälle. Toivon kaikkea hyvää, että Avoimien ovien päivästä
muodostuu todella onnistunut.
Puutarhaseurojen yhteistapaaminen on lauantaina 24.8. Tampereella. Siihen on
ilmoittautunut jo nyt 25 jäsentä. Päivän tapahtumaan liittyy taimimyymäläkäynti,
yhteistapaaminen Hatanpään arboretumissa, ja lisäksi joki vierailukohde, ja lopuksi
yhteinen ruokailu, joka tapahtuisi Tei-Tuvalla paluumatkalla.
Syksykaudeksi on suunniteltu jäseniltatapaaminen ja matka Tampereen käsityömessuille, ja
samalla mahdollinen yhteinen pikkujoulu.
Syksykauden tapahtumiin palaamme kesän jälkeen.
Hyvää ja aurinkoista marjastus- ja sadonkorjuuaikaa toivottaen
puheenjohtaja Hannu Ojanen
”Vielä on kesää jäljellä” ☺

TAMPEREEN PUUTARHATAPAAMINEN 24.8.2013
Lähtö aamulla Lapua klo 07.00 – Seinäjoki 07.30 –Jalasjärvi 08.00 – Pinsiö 10.00 – Tampere
12.00. Myöhemmin tarkentuva puutarhakohde Tampereen lähellä 14.00-16.00.
Paluu takaisinpäin noin klo 16.30 ja ruokailu Tei-Tuvalla noin klo 17.30.
Matkan hinta on noin 40 e ruokailuineen, hinta tarkentuu kun puutarhakohde varmistuu.
Niille, jotka eivät vielä ole hyödyntäneet tämän vuoden näyttelytalkookorvausta,
pääsevät ilmaiseksi/saavat alennuksen tälle tai myöhemmin syksyllä eli 16.11.
järjestettävälle käsityömessumatkalle Tampereelle.
Porukkaa mahtuu vielä bussiin, joten ilmoittaudu tälle matkalle 16.8. mennessä: Anna
Wahlberg 045-1120494 tai anna.wahlberg@seinajoki.fi .
Aiemmin ilmoittautuneet ovat automaattisesti lähtijälistalla mukana (muutokset alustaviin
ilmoittautumisiin pikaisesti Annalle). Lähetämme myöhemmin laskun ilmoittautuneille.

AVOIMET PUUTARHAT 4.8.2013 KLO 12-18
Tässä vielä tänä vuonna puutarhapäivään osallistuvat eteläpohjalaiset kohteet:
• Jokilaakson matkailupuutarha, Siiriläntie 3, 62100 Lapua
• Katilan puutarha, Katilantie 1, 60420 Seinäjoki
• Lakeuden Vihertaimisto Oy, Laaksotie 2, 60510 Hyllykallio
• Perinnekasvipuisto, Kauhavantie 35, 62100 Lapua
• Pohjalainen puutarha itämaisittain, Karpakankatu 27, 60320 Seinäjoki
• Savipaja Lintukodon pihapuisto, Vasunmäentie 351, 62100 Lapua
• Siltasen puutarha, Riihikuja 2, 60320 Seinäjoki
• Taimibongarit (Aili ja Seppo Tamminen), Siiriläntie 290, 62100 Lapua
• Tieahon yksityispiha, Kuortaneentie 1021, 60400 Isokoski

Pankkiyhteys: 541901-450810 tai FI21 5419 0140 0508 10
Ilmoita meille sähköpostiosoitteesi, niin saat jäsenkirjeen ensimmäisten joukossa!

