Kuopion Puutarhaseura ry
Vuodesta 1923

Hyvä puutarhaseuran jäsen!

JÄSENKIRJE 7.8.2019

Alkuvuosi ja kesä on mennyt nopeasti puutarhaseuran toteuttaessa laatimaansa toimintasuunnitelmaa puutarhayhdistystoimikunnan valitseman teeman mukaisesti: Iloa kestävästä puutarhasta. Aiheen innoittamina olemme toteuttaneet toimintasuunnitelmaan nostettuja tapahtumia ja toivomme, että niistä on ollut iloa jäsenillemme!
Syksyllä on teeman mukaisesti tulossa mm. siili- ja bokashiluento sekä yhteistyössä Jätekukon kanssa opastusta ja
keskustelua jätteiden lajittelusta; erityisesti puutarhanhoidossa syntyvistä muovijätteistä ja niiden kierrätyksestä.
Toivomme jatkossakin runsasta osallistumista järjestettäviin tapahtumiin!
Viestinnässä panostamme yhä enemmän sähköiseen viestintään. Tämä tarkoittaa sitä, että hyödynnämme yhä
enemmän kotisivuja, sähköpostia ja Facebookia mm. tapahtumista tiedottamiseen. Jotta sähköinen viestintä onnistuu ja tulee perille, niin ilmoitathan muuttuneet yhteystietosi joko kotisivujen kautta Ota yhteyttä –lomakkeella tai
suoraan jäsensihteerille.

Tulevia tapahtumia
Syksyn ohjelmaan kuuluu luentoja ja kursseja, sekä järjestämme myös Viherkeskus Focuksen kanssa yhteistyössä
viime vuoden tapaan suosittuja kranssi- ja jouluasetelmakursseja. Alla lyhyt kooste tulevasta:











20.8.2019 Pihatapaaminen klo 18-20, Seija Kujala, Suininlahdentie 22, Toivala.
24.8.2019 Taimipäivä Elimäen Mustilassa & Arboretum. Mukaan voi vielä ilmoittautua 13.8 saakka!
7.9.2019 Kaiken kansan rompe- ja kirpputori klo 10-14, Kasurilan rinteiden parkkipaikka
10.9.2019 Siili- ja bokashiluento klo 18-20. Marttojen havaintokeittiö, Haapaniemenkatu 23, Kuopio. Kahvitarjoilu alk. klo 17:45, vapaa pääsy.
8.10.2019 Tupailta klo 18-20. Marttojen havaintokeittiö, Haapaniemenkatu 23, Kuopio. Aiheena jätteiden
lajittelu ja muovijätteiden kierrätys. Kahvitarjoilu alk. klo 17:45, vapaa pääsy.
5.11.2019 Kranssikurssi klo 18-20 Viherkeskus Focuksella, Karatie 1, 70910 Siilinjärvi
25.11.2019 Kuopion puutarhaseuran historiikin julkistamistilaisuus klo 13. Tarkemmat tiedot ennakkotilaus
ehtoineen ilmoitetaan myöhemmin.
15.12.2019 Pikkujoulut: Joulumieltä jokaiselle –konsertti Musiikkikeskuksella klo 15 alkaen.
Hinta 36€/ henkilö. Sitovat ilmoittautumiset 10.9 mennessä, jolloin myös maksu oltava seuran tilillä. Seura
tarjoaa väliaikakahvit.
17.12.2019 Jouluasetelmakurssi klo 18-20 Viherkeskus Focuksella, Karatie 1, 70910 Siilinjärvi.

Tulevista tapahtumistamme löydät ajantasaiset tiedot kotisivuiltamme Tapahtumakalenterista, tarkemmat tapahtumatiedot ja mahdolliset muutokset päivitetään kotisivuille. Tapahtumiin ja retkille ilmoittautuminen onnistuu kotisivujen Ilmoittaudu tapahtumiin –lomakkeella ja suosittelemme käyttämään netti-ilmoittautumista aina kun mahdollista. Kotisivujen kautta ilmoittautuneet saavat yhden arpakupongin/ilmoittautuminen pikkujoulussa pidettäviin
puutarhatuotearpajaisiin. Muut mahdolliset ilmoittautumistavat ovat mainittu kyseisen tapahtuman kohdalla.

Puheenjohtaja
Anja Rämö, puh. 044 263 6678
info@kuopionpuutarhaseura.fi

Sihteeri
Kati Lyytinen, puh. 045 1122 642
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Jäsenasiat
Jäsenmäärämme on kasvanut ja meitä on nyt yli 300 jäsentä! Saman kehityksen toivomme jatkuvan edelleen.
Kaikki seuran jäsenet voivat osallistua jäsenhankintaan kertomalla seurasta ja suosittelemalla jäsenyyttä. Jäsenmaksu tänä vuonna on 20 €/varsinainen jäsen, 10 € /samassa taloudessa asuva perheenjäsen, alle 18-vuotiaat perheenjäsenet sekä ainaisjäsenet maksutta. Helpoiten jäseneksi voi liittyä kotisivujen Liity jäseneksi –lomakkeella. Jäsentiedot tallennetaan Kuopion puutarhaseuran jäsenrekisteriin. Tietosi saat tarkastettua milloin tahansa ottamalla yhteyttä
jäsensihteeriin.
Yhteistyökumppanimme tarjoavat rahanarvoisia etuja puutarhaharrastajille. Jäsenet saavat alennusta Kotipuutarhalehdestä sekä alennuksia puutarhatuotteista erikseen mainituista yrityksistä. Lisätietoja yhteistyökumppaneistamme
ja jäseneduista löytyy kotisivuiltamme kohdasta Jäsenille.
Muistathan, että seuran jäsenenä osallistut puutarhamatkoille, kursseille ja luennoille aina etusijalla ja jäsenetuhintaan.
Kotipuutarhalehden suosittelukumppanuus on voimassa koko vuoden. Seura saa jokaisesta uudesta lehden tilauksesta 10 € ja uusi tilaaja saa lehden puoleen hintaan. Viisi tilausta hankkinut jäsen saa Kotipuutarhalehden ilmaisen vuosikerran. Alennuksen saadaksesi sinun on oltava yhteydessä jäsensihteerimme Anneli Leskiseen puh.
050 3013772 tai jasensihteeri@kuopionpuutarhaseura.fi.
Kotipuutarhan laatima suosittelukumppanuusohje löytyy tästä.

Nähdään tapahtumissa ja retkillä!
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