JÄSENTIEDOTE 2/2019
KUTSU SYYSKOKOUKSEEN JA
LUENTOTILAISUUTEEN 27.11.2019
Puutarhataiteen seura ry:n syyskokous
järjestetään keskiviikkona 27.11.2019 klo 18.00
Lauttasaaren kartanolla Helsingissä.
Kokouspaikkana on Kahvila Puhuri, joka toimii
Punaisessa huvilassa kartanon pihapiirissä.
Osoite: Kauppaneuvoksentie 18, Helsinki.
Kokouksen jälkeen Pia Kuusiniemi Loci maisemaarkkitehdeilta esittelee viime vuonna valmistunutta Lauttasaaren kartanon puutarhan kunnostusta.
Tilaisuudessa pientä tarjoilua.
TERVETULOA!

Syyskokouksen esityslista:

Punainen huvila (Kuva: Koneen Säätiö)

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

SÄÄNTÖMUUTOS - MISTÄ ON KYSE?

3. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä
pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden
valinta

Puutarhataiteen seura ry:n sääntöjen
mukaan: ”Hallituksen on kutsuttava
yhdistyksen kokoukset koolle vähintään
kymmenen (10) vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä”.

4. Seuran toimintasuunnitelma vuodelle 2020
5. Seuran talousarvioehdotus sekä jäsenmaksun ja luottamushenkilöiden palkkioiden
määrääminen vuodelle 2020

Postituskulut ovat viime vuosina
nousseet huomattavasti ja nyt on tavoitteena muuttaa seuran tiedotus kokouskutsuineen ensisijaisesti sähköiseksi.
Yhdistyksen nykyiset säännöt estävät
tämän, joten siirtyminen sähköpostikutsuun vaatii sääntömuutoksen. Ehdotus
sääntömuutokseksi hyväksyttiin ensimmäisen kerran seuran kevätkokouksessa
maaliskuussa ja nyt on vuorossa toinen
käsittelykierros.

6. Hallituksen jäsenten vaali erovuorossa olevien tilalle
7. Vuoden 2020 toiminnantarkastajien ja varamiesten vaali
8. Sääntömuutos:
Yhdistyksen kokousten kutsuminen koolle
sähköpostilla. Sääntömuutosehdotuksen
toinen käsittely.

Seuran tiedotteet ja kokouskutsut on
tarkoitus kuitenkin jatkossakin toimittaa
postitse niille jäsenille, joilla ei ole sähköpostia käytössään tai jotka paperipostin
erikseen toivovat.

9. Kokouksen päättäminen
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PUUTARHATAITEEN SEURA RY
SAMFUNDET FÖR
TRÄDGÅRDSKONST RF
www.gardenartsociety.fi/
tili: FI41 8000 1770 5461 67
(Danske Bank)
HALLITUS:
Reeta Pellinen
puheenjohtaja
040 835 1885
reeta.pellinen[ a ]gmail.com
Julia Donner
julia.donner[ a ]aalto.fi

Lauttasaaren kartano puutarhoineen (Kuva: Pyry Kantonen)

Gretel Hemgård
gretel.hemgard[ a ]hemgard.fi
Päivi Islander
paivi.islander[ a ]hel.fi

LAUTTASAAREN KARTANON PUUTARHA
Lauttasaaren kartanon puutarha kunnostettiin Koneen Säätiön
toimeksiannosta kartanorakennuksen laajamittaisen peruskorjauksen
yhteydessä vuonna 2018. Suunnittelun lähtökohtana oli kartanon
kukoistuskauteen sijoittuva Bengt Schalinin laatima puutarhasuunnitelma vuodelta 1921. Suunnittelun lähtötiedoksi laadittiin kartanoympäristön puistohistoriaselvitys vuonna 2012 sekä kartanotontin kehittämissuunnitelma vuonna 2015. Peruskorjauksen yhteydessä
alueen ratkaisut sovitettiin kartanorakennuksen asemaan nykyisessä
kaupunkirakenteessa ja myös toteutettiin aiemmin toteutumattomia
osia Schalinin suunnitelmasta.

Juha Kivimäki
varapuheenjohtaja
juha.kivimaki[ a ]gmail.com

TULEVAA TOIMINTAA

Mari Soini
internetsivut
mari.soini[ a ]iki.fi

KIINAN MATKA
Seuran ekskursio Etelä-Kiinan historiallisiin puutarhoihin Kiinaan
huhtikuussa 2020 toteutuu. Reissuun on lähdössä mukavan kokoinen
porukka ja valmistelut jatkuvat matkaseurueen kesken. Odotamme
innolla ekskursion matkakertomuksia ja kuvakoosteita!
KEVÄTRETKI POHJANMAALLE
Ensi keväänä tulossa Pohjanmaan ruotsinkielisen rannikon kierros:
Retki mm. Pietarsaareen ja Vaasaan järjestetään yhteistyössä
Kaupunginpuutarhurien seuran kanssa pe-la 15.-16.5.2020. Ohjelmassa mielenkiintoisia historiallisia ja ehkä myös ajankohtaisia puutarhakohteita.

Puutarhataiteen seura etsii uutta sihteeriä!
Haluaisitko sinä mukaan seuran toiminnan keskiöön? Sihteerinä
pääset seuraamaan ja osaltasi kehittämään seuran toimintaa
aitiopaikalta.

!2

Hiroko Kivirinta
hiroko.kivirinta[ a ]gmail.com
Pia Kurki
pia.kurki[ a ]suomenlinna.fi
Mona Schalin
mona.schalin[ a ]stadionark.fi

TOIMIHENKILÖT:
Veera Aaltonen
sihteeri
040 935 3554
veera.hakala[ a ]iki.fi
Minna Raassina
taloudenhoitaja
041 536 6890
minna.v.raassina[ a ]gmail.com
Turun paikallisosaston
yhteyshenkilö:
Marja-Leena Niitemaa
040 521 0327
maleni[ a ]utu.fi

