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LIITTEET: 

Toimintakalenteri vuodelle 2014 

Lasku jäsenmaksun suorittamista varten 

 



Hei Pihatarhurit! 
 

Iloista kevään odotusta teille kaikille. Varaston siemenpussien pohjat 

inventoitu ja uusia siemeniä on tilattu - siitä se alkaa.  

 

Viime vuosi oli yhdistyksellämme tapahtumarikas. Kauniina heinäkuisena 

sunnuntaina vietimme yhdistyksen 20-vuotisjuhlaa Pirtin Perinnepuistossa. 

Reissussa kävimme useampaan otteeseen ja mikä parasta, näimme 

kotiseuturetkellä ja pihakävelyillä jäsenistömme ihania kotipuutarhoja. Ei 

millään pystynyt kerralla omaksumaan kaikkea sitä kaunista, mitä 

käymissämme kohteissa näimme. Kiitos, että saimme tulla! 

 

Patentti- ja rekisterihallitus on 12.12.2013 hyväksynyt Kangasniemen 

Pihatarhurit ry:n sääntömuutokset. Muutoksissa mm. toimielin johtokunta 

on uusien sääntöjen mukaan hallitus. 

 

Hallituksen järjestäytymiskokouksessa jaoimme tehtäviä ja nimesimme 

niille vastuuhenkilöitä. Tehtäväjako yhteystietoineen löytyy tästä kirjeestä. 

Tämänkin vuoden suunnitelman tavoitteena on tarjota jäsenille 

mielenvirkistystä erilaisten teematilaisuuksien muodossa ja täytettä 

viherpeukaloiden puutarhainnostukseen. Toivottavasti voit osallistua 

toimintaan mahdollisimman paljon ja kertoa toiminnasta ystävillesikin, 

jotka eivät ole vielä meitä löytäneet, että hekin pääsisivät mukaan tähän 

puutarhamieliseen toimintaan. 

 

Pihakävelyjä jatkamme myös tulevana kesänä. Toivottavasti jaat ilon 

tekemisistäsi meidän kaltaistesi kanssa. ”Jaettu ilo on kaksinkertainen ilo”. 

Odotamme, että mahdollisimman moni ilmoittaa puutarhansa pihakävelyn 

kohteeksi. Varkaita emme ole, mutta lainaamme kyllä ideoita ihan 

avoimesti. 

 

Jos haluaisit yhdistykselle toimintamuotoja joita meillä ei vielä ole, 

kerrothan toiveesi hallituksen jäsenille. 

 

Näkemisiin Pihatarhurien tapahtumissa! 

 

Mirja Arponen, puheenjohtaja 

 



 
HALLITUS: 

 

Mirja Arponen, puheenjohtaja  

puh. 050 3061042  

sähköpostiosoite: mirja.arponen(a)gmail.com 

 

varsinainen jäsen   varajäsen 

Riitta Kosonen, sihteeri  Liisa Hokkanen 

puh. 040 7451572 

sähköposti:kososet(a)hotmail.fi 

 

Päivi Saikkonen, varapuheenjohtaja Aini Pynnönen 

puh. 050 3281290 

sähköposti: paivi.saikkonen(a)gmail.com 

 

Eila Somppi, rahastonhoitaja  Sirkka Likola 

puh. 050 3797330 

 

Tanja Elo, puh. 0400 810466   Kaija Liikanen 

Leena Hokkanen, puh. 041 4305864 Terttu Mattila 

Anita Laitinen, puh.0400 789352 Maija Marttinen 

Taimi Laitinen, puh. 040 8352420 Leena Takala 

Sinikka Vihne, puh. 040 5654642 Aija Marttinen 

 

 

Hallituksen järjestäytymiskokouksessa nimettiin lisäksi 

vastuuhenkilöitä: 

 

Jäsenasioidenhoitaja:   Anita Laitinen 

 

Tilaisuuksien tarjoilu- ym. järjestely- 

vastaava:    Taimi Laitinen ja Sinikka Vihne 

 

Atk-vastaava:   Tarja Mykkänen 

 

Retkiasiat:   Eila Somppi 



JÄSENMAKSU VUODELLE 2014 

 

Syyskokous päätti pitää yhdistyksen jäsenmaksun vuodelle 2014 

entisellään eli 8 euroa. 

Tämän jäsenlehden liitteenä on lipuke/lasku, jolla voit suorittaa maksun 

pihatarhureille. Jäsenasioita yhdistyksessämme hoitaa Anita Laitinen, puh. 

0400 789352 

 

JÄSENEDUT VUODELLE 2014 

 

Alennusta saat Kangasniemen Rautiasta,Tuomiojan Tarhalta, Vavesaaren 

Tila Oy:n jatkojalostustuotteista sekä yhdistyksen järjestämistä retkistä. 

KotiPuutarha-lehden tilauksesta 15 euron alennus. Edun saa ilmoittamalla 

jäsenyydestä Puutarhaliittoon. Jäsenyyden voi ilmoittaa jäsen itse tai 

yhdistys. Jos tilaus on jo voimassa, alennuksen saa seuraavaan 

tilausjaksoon. Uudet tilaajat saavat alennuksen heti. Ilmoittaa voi 

puhelimitse, sähköpostilla tai vaikkapa postitse. Jäsentilaukset ovat koko 

vuoden kestotilauksia ja alennus on 15 euroa. Normaalihinta kestona on 

68,40 euroa ja jäsenhinta on 53,40 euroa.  

 

************************************************************ 

Vuosikokous pidetään to 20.2.2014 klo 18 Kunnantalon kahviossa. 

Käsitellään sääntöjen 11 §:ssä mainitut asiat. 

 

Kokouksen jälkeen Paula Pylvänäinen esittää sanoin ja kuvin puutarha-

asiaa vuoden teeman mukaan: ”Voimaa puutarhasta –Puutarhavoimaa” 

 

Kesäkukkien ja perennojen siemeniä on illan aikana jaossa.  

 

************************************************************

Teemailta Kestävät ruusut 
to 3.4.2014 klo 18 Kunnantalon Kangasniemi-salissa 

Aiheesta kertoo sanoin ja kuvin puutarhayrittäjä Päivi Lahikainen 

Tuomiojan Tarhalta. Vaihdamme viherkasveja ja huonekasvien 

pistokkaita. Vapaaehtoinen kahvimaksu. Tilaisuus on kaikille avoin. 

************************************************************ 


