Jäsentiedote kevät 2022

Keväinen tervehdys kaikille Lahden Puutarhaseuran jäsenille
Lahden Puutarhaseura ry valitsi vuosikokouksessa puheenjohtajaksi Aki J. Lehtisen. Hallituksen
jäsenet vuonna 2022 ovat Raili Siltala, Jaana Huoso, Iiris Viljakainen, Néa Kapanen-Niemi,
Timo Ruohonen, Anne Suurhasko, Piia Huovila, Leena Vilponen ja Kati Konivuori.
Seuran nettisivut, Instagram ja Facebook-ryhmä
Seuran nettisivut löytyvät osoitteesta www.lahdenpuutarhaseura.fi
Sivuilta löydät ajankohtaiset tapahtumat ja tiedotteet.
Instagramista seura löytyy @lahdenpuutarhaseura.
Facebookissa toimii myös Lahden Puutarhaseura niminen ryhmä. Käykääpä tutustumassa ja
osallistukaa avoimiin keskusteluihin.
Jäsentiedot ja –maksut
Jos omaat sähköpostiosoitteen, johon voimme laittaa tiedotteet yms., ilmoitathan sen meille.
Nykypäivänä se on nopein ja helpoin tapa tiedottaa asiasta. Toivomme mahdollisten
osoitteenmuutosten (myös sähköposti) tavoittavan myös meidät, jotta saamme
jäsenrekisterimme pysymään ajan tasalla. Ilmoitukset voi laittaa seuran sähköpostiin
lahdenpuutarhaseurary@gmail.com Toki nämä asiat voi edelleenkin ilmoittaa myös puhelimitse
sihteerille 044–766 0905.
Ilmoitathan samalla, jos sähköpostiosoitettasi ei saa antaa Puutarhaliitolle. Puutarhaliitto käyttää
osoitetta omien ja yhteistyökumppaneidensa erilaisten tiedotteiden lähettämiseen. (Heidän
ketkä ovat asiasta jo ilmoittaneet, ei tarvitse uudestaan ilmoittaa).
Muistutamme, että virallinen eroaminen tapahtuu ilmoituksella, eikä jäsenmaksun maksamatta
jättämisellä. Maksathan myös tämän kirjeen mukana olevan vuoden 2022 jäsenmaksun 20 €,
(eräpvm 31.5.2022). Kunnia- ja ainaisjäsenille laskua ei lähetetä.
Taimitori 21.5.
Taimitori la 21.5.2022 klo 10–14 Siemen ja Koneen parkkipaikalla, Saksalankatu 28.
 Tule myymään, vaihtamaan tai ostamaan taimia!
 Ota mukaan oma myyntipöytä tai voit myös myydä takakontista.
 Siemen ja Koneessa on tarjolla runsaasti kesäkukkia, siemeniä ja monenlaisia
puutarhatarvikkeita.
 Myyjien ilmoittautumiset 15.5. mennessä Jaanalle: lahdenpuutarhat@gmail.com
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Retki Hyrsylän Mutkaan ja Handolinin taimitarhalle la 4.6.2022
Mukaan mahtuu 20 henkilöä ilmoittautumisjärjestyksessä. Retken toteutuminen edellyttää 17
henkilön osallistumista.
 Lähtö klo 10:15 Lahdesta, Marolankadun turistipysäkiltä
 Paluu Lahteen noin klo 18:05
 Retken hinta 65 € / henkilö. Hintaan sisältyy matkat, opastus ja kahvittelu Airan kanssa
Hyrsylän Mutkassa.
 Käymme myös Handolinin Taimitarhalla ja Saukkolassa ruokailemassa.
 Lisätietoja retkestä ja ilmoittautumisesta Lahden Puutarhaseuran nettisivuilta:
https://www.lahdenpuutarhaseura.fi/ajankohtaista
Muita tulevia tapahtumia:
 26.5. Jyväskylän taimitori ja yhdistysten kesätapaaminen, omatoimiretki
 9.7. päiväretki Hämeenlinnan seudulle; Kiipulan ammattiopiston puutarha, Terolan
taimitarha ja Porkkalan kartano
 20.8. Mustilan taimipäivät, omatoimiretki
 Syyskuussa Jättikasvistapahtuma, omatoimiretki
 Puutarhakävelyt, kartoitetaan halukkaita. Jos kiinnostuit kutsumaan pihaasi innokkaita
puutarhaharrastajia, ilmoittaudu!
Paljon muutakin on tulossa pitkän hiljaisen kauden jälkeen. Seuraa nettisivujamme ja
sähköpostiasi!
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