Oulun Puutarhayhdistyksen jäsenkirje 3/2019

Aurinkoista kevättä Oulun Puutarhayhdistyksen jäsenet!

Vuosikokouksen 21.3.2019 päätöksiä:
Johtokunta vuodelle 2019: yhdistyksen puheenjohtajana jatkaa Jaana Erkinjuntti. Muut johtokunnan
jäsenet: Heikki Kukkola, rahastonhoitaja, Merja O’Rourke, sihteeri, Tarja Haverinen, jäsen, Leena
Karjalainen, jäsen, Paula Keinänen, jäsen, Pirkko Kuusjärvi, jäsen.
Jäsenmaksu vuodelle 2019 on 15eur (opiskelijat ja eläkeläiset 10 eur)
Jäsenmaksu maksetaan yhdistyksen tilille:
Oulun Puutarhayhdistys ry, FI55 5740 5851 5033 03
Eräpäivä 30.4.2019
Muista merkitä viestikenttään jäsenmaksu 2019 ja jäsenen nimi. Tämä on erityisen tärkeää silloin, jos
maksu suoritetaan muun kuin jäsenen tililtä.
Mikäli jäsenmaksu on maksamatta kahdelta peräkkäiseltä vuodelta, katsotaan jäsen eronneeksi
yhdistyksestä ja poistetaan jäsenrekisteristä.

Yhdistyksen tulevaa toimintaa:
1) Ruukin puutarhamessut lauantaina 18.5. Yhdistys esittelee toimintaansa.
2) Pentti Alangon luento ”Metsäinen kotipuutarha” 19.5. KLO 12, Oulun kasvitieteellisen puutarhan
salissa
3) Kesämatka 15.-16.6. Jyväskylän seudulle. Kts. seuraava sivu, jossa tarkempaa tietoa matkasta.
4) Pihakävelyt kesällä (ilmoitetaan myöhemmin)
5) Päiväretki Kajaanin seudulle (alustavasti 14.7)
6) Taimenvaihtotapahtuma (ilmoitetaan myöhemmin)
7) Hyönteishotellin teko (syksyllä, ilmoitetaan myöhemmin)
Puutarhayhdistyksen toimintaa ja tapahtumia voi seurata Oulun Puutarhayhdistyksen www-sivuilta
(oulunpuutarhayhdistys.fi ) ja facebookista (www.facebook.com/oulun.puutarhayhdistys/ )
Tervetuloa mukaan osallistumaan tapahtumiin ja toimintaan!
HUOM! Risukurssille mahtuu vielä osallistujia. Kurssi järjestetään huomenna lauantaina 6.4. klo 10-15
Intiön hautuumaan työmaaruokalassa. Omat risut mukaan! Ilmoittautuminen Jaana Erkinjuntille puh.
040 582 8086 ja maksu 10eur jäsenet, 20eur ei-jäsenet yhdistyksen tilille.
Johtokunnan puolesta
Merja O’Rourke, sihteeri

Oulun puutarhayhdistyksen kesämatka 15.-16.6.

Kesämatka suuntautuu tällä kertaa Jyväskylän seudulle. Menomatka tehdään Kärsämäen ja
Iisalmen kautta ja paluu takaisin on Kyyjärven kautta.
Retki ajoittuu 15.6. klo 7.00-16.6. klo 22.30 ajalle. Kyseessä on siis yhden yön
viikonloppureissu.
Vierailemme kuudessa erilaisessa yksityispuutarhassa, joissa osassa taimien
ostomahdollisuus ja kolmella erilaisella taimistolla (Heikkisen kukkatarha, Viherlandia ja
Rajalan taimisto), joten nähtävää riittää.
Matkaan sisältyy 2 x kahvittelut ruokaisan piirakan kanssa, kaksi runsasta lounasta seisovista
pöydistä, hotelliaamiainen, linja-autokuljetukset lähtien Oulun linja-autoasemalta palaten
myös sinne ja hotellimajoituksen 2 hh. Iltaruokailut ovat omakustanteisia, mikäli niitä vielä
lauantaina klo 19.20 jälkeen Jyväskylässä ja sunnuntai-iltana kaipaa.
Matkalle on varattu 11 kpl 2 hh hotellista Jyväskylästä ja bussi. Mikäli tarve ylittyy, niin
yritetään vielä saada hotellihuoneita, vaikka saatavuus on näköjään kortilla. Joten varaahan
paikkasi ajoissa, jotta varmasti pääset mukaan mielenkiintoiselle matkalle.
Hinta jäseniltä 180 euroa / hlö ja ei jäseniltä 200 €.
Ilmoittautuminen Jaana Erkinjuntille toukokuun 12 päivään mennessä puhelimitse
(allergiat tulee ilmoittaa tuolloin) 040 582 8086. Ja maksu suoritettuna yhdistyksen tilille
FI55 5740 5851 5033 03 toukokuun loppuun mennessä ja viestikenttään maksajan nimi.

