Puutarhaliiton paikallisyhdistystoimikunta
Kokousmuistio

Aika: 12.2.2013 klo 12:30–14:45
Paikka: Hotelli Rosendahl, Tampere
Läsnä:
pj. Pirjetta Sipiläinen‐Salo siht
Annikki Oikkonen
Markku Mäkelä
Hannu Liimatainen
Hannu Ojanen
Merja Tiihonen
Katarina Lassheikki
Martti Uotila
1. Tilannekatsaus Vuoden 2012 Avoin puutarha valintaan
Paikallisyhdistystoimikunnan kutsuma raati kokoontui tammikuussa ja valitsi esikarsituista kohteista
voittajakohteen. Valinta oli yksimielinen. Voittajakohteen julkistaminen tapahtuu Kevätpuutarha
messuilla Helsingissä 13.4.2013 klo 13, ‐ siihen mennessä tieto voittajakohteesta on salainen.
Paikallisyhdistystoimikunnan seuraavan pöytäkirjan liitteeksi liitetään raadin pöytäkirja
perusteluineen.
2.

Palkintolaatan vaihtoehdot
Annikki esitteli harkitut laattavaihtoehdot. Päädyttiin esittämään Puutarhaliiton
työvaliokunnalle/hallitukselle pronssivalulaatan hankinnan rahoittamista puutarhakulttuurirahastosta.

3.

Avoimet puutarhat ‐tapahtuman järjestelyt
Kata kertoi Avoimet puutarha ‐tapahtuman järjestelyistä ja verkkopalvelun uudistamisesta.
Viimeistään maaliskuussa lähtee infokirje kaikille puutarhaportaaliin ilmoittautuneille, jossa kerrotaan
teemapäivään ilmoittautumisesta. Muistutettiin pyynnöstä valita yhdistyksissä
teemapäiväyhteyshenkilö. Puutarhaliiton tiedotteessa on asiasta tarkemmin kerrottu. Tiedotekirje
laitetaan Puutarhaliiton verkkosivuille (sekä tämän pöytäkirjan liitteenä).

4.

Paikallisyhdistysten kesäkokouksen järjestelyt
Tampereen puutarhaseura järjestää kesätapahtuman la 24.8 Hatanpään arboretumissa klo 12‐14.
Markku jakoi alustavan ohjelman, jossa on tervehdys, arboretumin esittely, musiikkiesitystä, kasvien
tunnistusta ja kilpailuja. Mahdollisesti saadaan Puutarhaluuri tapahtuman loppuun.
Puutarhaliiton verkkosivuille laitetaan tapahtumasta tietoa sitä mukaa kun sitä valmistuu. Maalis‐
huhtikuussa ohjelman yksityiskohdat valmistuvat ja voidaan julkistaa netissä.
Kesätapahtuman valmisteluja jatketaan paikallisyhdistystoimikunnan kesäkokouksessa 7.6 alkaen klo
10 Hatanpään arboretumissa. Aloitus pysäköintialueelta.

5.

Jäsenluetteloiden keruu
Puutarhaliitto on vuosikokousmateriaalilähetyksessä jäsentiedotteessaan pyytänyt lähettämään
yhdistysten jäsenluettelot vuoden 2013 aikana. Jäsenluettelolla tässä yhteydessä tarkoitetaan
henkilöiden etu‐ ja sukunimi‐ sekä osoitetietoja.
Puutarhaliitto ry käyttää jäsenluetteloa jäsenyyden toteamisessa ja jäsenetuusoikeuksien
tarkastamisessa. Puutarhaliitto ei luovuta tietoja edelleen kolmannelle osapuolelle ilman kyseisen
yhdistyksen jäsenten suostumusta. Osoitetietojen perusteella liitto ei myöskään aio lähettää postia
jäsenille suoraan.
Yksinkertainen tapa hoitaa jäsenluetteloiden luovuttaminen on ilmoittaa yhdistyksen jäsenille että
yhdistys aikoo luovuttaa jäsenluettelotiedot Puutarhaliitolle ja samalla kehottaa jäsenet ottamaan
esim yhdistyksensä sihteeriin yhteyttä mikäli jäsen ei suotu tietojensa luovuttamiseen.
Lisäksi Puutarhaliitto on esittänyt toivomuksen saada niiden jäsenten sähköpostiosoitteet, jotka
nimenomaan toivovat liitosta jäsentiedotteita ja uutiskirjeitä sähköpostitse suoraan.

6.

Puutarhapäivä
Valtakunnallinen puutarhapäivä pidetään 24.5.2013 teemalla Ilo irti puutarhassa. Maaliskuussa on
ilmoitus puutarhalehdissä ja ilmoittautumisaika ilmeisesti huhtikuun loppuun. Tapahtuma‐aineisto
tulee sähköisessä muodossa Puutarhaliiton verkkosivuille ja mahdollisesti myös muistitikulla
tapahtumaan ilmoittautuneille.

7.

Muut asiat
Sirpa Haakana vapautettiin tehtävästään paikallisyhdistystoimikunnassa. Hänen varaedustajansa
Hannu Liimatainen jatkaa varsinaisena jäsenenä ja voi kutsua tarvittaessa varahenkilön tilalleen.
Käytiin keskustelua Puutarhanaiset ry:n aloitteesta jäsenjärjestöjen tapahtumista tiedottamisesta ja
yhteistyön kehittämisestä. Ehdotusta käsitellään Puutarhaliiton vuosikokouksessa kohdassa muut asiat.
Kokous päätettiin klo 14:45
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varalla:
Markku Mäkelä, Tampereen Puutarhaseura ry, 041 4607157, anjaolli@saunalahti.fi
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