JÄSENKIRJE 1/2020
Mikkelin Puutarhayhdistys Ry Vuosi 2019 kevät/kesä oli todella kuiva Etelä-Savossa ja jäi
monen puutarhurin mieleen runsaan kastelun sekä huonona marja-ja omenasadon
vuotena. Puutarhayhdistys järjesti monipuolista ja runsasta toimintaa, joihin jäsenet
osallistuivat oikein kiitettävästi, kiitos siitä.
On tullut aika uuden vuoden ja sen mukanaan tuomat velvoitteet eli vuosikokous
järjestettiin Mikkelin Yliopistokeskuksen auditoriossa 24.2.2020. Kokousta ennen
puutarhataiteilija Tiina Kylliäinen esitteli omassa pihassaan kuvaamiaan hurmaavia kukkaja kasvikuviaan. Kokouksessa käsiteltiin yhdistyksen sääntömääräiset asiat ja hyväksyttiin
toimintasuunnitelma vuodelle 2020 sekä valittiin yhdistykselle hallitus. Esittelyssä
hallituksen jäsenet sekä heidän toimialueensa:
Sari Pesonen:puh.johtaja,somevastaava saripesonen@hotmail.com
Päivi Avela:varapuh.johtaja paivi.avela@pp.inet.fi
Pirjo Huuhtanen:sihteeri,tiedottaja hallitus@mikkelinpuutarhayhditys.fi
Seija Hokkanen: varainhoitaja seijarh.hokkanen@gmail.com
Päivi Kosunen:jäsenasiat pepealina@hotmail.com
Milla Seijamaa:nettisivujen ylläpito milla.seijamaa@gmail.com
Viljo Muuronen viljo.muuronen@surffi.fi
Varajäsenet: Aino Kratochvil
Arja Honkanen
Teppo Kaarniemi
Hallitus ottaa mielellään vastaan ideoita ja ehdotuksia toiminnasta. Yhteyttä voi ottaa
mm.s-postiosoitteella:hallitus@mikkelinpuutarhayhdistys.fi
Tämän vuoden toiminnasta on jo toteutunut 21.1. BUGA 2019-kuvakooste
puutarhanäyttelystä Etelä-Saksassa, jonka esitteli Viljo Muuronen.
Tulevaa toimintaa:
17.3. Yleisöluento “Kotipihan hedelmä- ja marjakasvit” Teppo Kaarniemi Hirvensalmen
Taimisto klo 17 Greeneri, ,Mikkelipuisto
14.4 Yleisöluento “Kotipuutarhan kasvitaudit ja tuholaiset” Mirja Tiihonen, ProAgria
Toukokuun alku: Otavan koulutilan puiston talkoot

21.5. Mikkelipuiston kesäkauden avauksessa Nelosen Huvila & Huussi
puutarhaohjelmassa pihoja suunnitteleva Eva Wuite vierailee Mikkelipuistossa ja pitää
mm. luentoja sekä pihaklinikkaa Kenkäveron puutarhassa. Yhdistys on mukana
tapahtumassa esittelemässä toimintaamme.
12-14.6. Yhdistyksen matka Eestiin Pärnuun. Vierailemme taimistolla, kauniilla
yksityispihoilla, puutarhamyymälässä sekä yrttitilalla. Muutama paikka vielä avoinna
matkalle, ilmoittautua voi Päivi Kosuselle puh.nro 040-5178880
5.7.Avoimet puutarhat - päivä
18.7. Retki Lappeenrantaa ja ympäristöön. PR-taimisto, yksityispihoja ym.
Kesällä järjestämme myös muutaman kerran pihakävelyä yksityispihoille. Kohteet sekä
ajankohta tarkentuvat myöhemmin.
Kotisivuilta www.mikkelinpuutarhayhdistys.fi sekä Mikkelin Puutarhayhdistyksen Fb-sivuilta
löytyy tietoa tapahtumista.
TÄRKEÄÄ ASIAA: Tässä mukana saatte jäsenlaskun maksutiedot.
Jäsenmaksu 2020 on 20 €.Jos joku muu on maksajana, niin jättäkää viitenumero pois ja
merkatkaa viestikenttään jäsenen nimi. Maksamalla jäsenmaksun saatte nauttia mm.
jäsenille ilmaisista luennoista, edullisemmista retkistä sekä Kotipuutarhalehden tilauksesta
alennettuun hintaan. Toivomme, että ilmoitatte jäsenrekisterin hoitajalle s-postiosoitteenne,
puh. numeronne sekä yhteystietojenne muutokset! Näin saatte varmistettua, että tieto
kulkee oikeaan osoitteeseen ja sähköisesti tiedotus toimii tehokkaasti. Jos haluatte
irtisanoutua yhdistyksen jäsenyydestä, niin ilmoittakaa siitä jäsenrekisterivastaava Päivi
Kosuselle pepealina@hotmail.com
JÄSENMAKSU vuonna 2020: 2 0 €, ERÄPÄIVÄ 30.3.20
YHDISTYKSEN TILITIEDOT:
Maksun saaja: Mikkelin Puutarhayhdistys ry
Tilinumero: FI25 5271 0420 177306
viite 12360
Hyvää alkanutta kevään jatkoa toivoo puheenjohtaja Sari Pesonen

