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KUTSU SYYSKOKOUKSEEN
JA KIRJAESITTELYYN 7.11.2016

Puutarhataiteen seura ry:n sääntömääräinen
syyskokous järjestetään maanantaina 7.11.2016
kl. 18.30
Paikka: Café Piritta, Tokoinranta, Helsinki
(osoite Eläintarhantie 12)

Kokouksen jälkeen, alkaen noin kl. 19.00
mielenkiintoinen esitelmä.

KIRJAESITTELY:
UNELMA PAREMMASTA MAAILMASTA

Hiljattain julkaistua mielenkiintoista teosta ovat
tulossa esittelemään toimituskuntaan kuuluvat
Meri Mannerla-Magnusson ja Julia Donner.
Lisätietoa kirjasta seuraavalla sivulla.

KOKOUKSESSA TARJOILUA, TERVETULOA!

Kokouksen esityslista:

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä
pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskĳoiden
valinta

4. Seuran toimintasuunnitelma vuodelle 2017

5. Seuran talousarvioehdotus sekä
jäsenmaksun ja luottamushenkilöiden
palkkioiden määrääminen vuodelle 2017

6. Hallitusten jäsenten vaali erovuorossa
olevien tilalle

7. Vuoden 2017 toiminnantarkastajien ja
varamiesten vaali

8. Muut kokoukselle etukäteen tehdyt esitykset

9. Kokouksen päättäminen Ylempi kuva: Kunnostetut graniittiportaat Hämeen-
linnan Kaupunginpuistossa.
Alempi kuva: Näkymä Hämeen linnan pihalta.
Kuvat: Juha Kivimäki

JÄSENTIEDOTE 2 / 2016

JÄSENTIEDOTE 2/2020

Syystervehdys Puutarhataiteen seurasta ja kutsu yhdistyksen kokoukseen

Covid-19-epidemia ja sen myötä annetut suosituk-
set ja rajoitukset hiljensivät myös seuran toimin-
taa. Keväällä jouduimme perumaan yhdistyksen
kokouksen ja luennon Karhusaaren kulttuuriympä-
ristöselvityksestä sekä toukokuulle yhdessä
Kaupunginpuutarhurien seuran kanssa suunnitel-
lun retken Kokkolan, Pietarsaaren ja Vaasan seu-
dulle. Suurin harmi oli tietenkin Kiinan opintomat-
kan peruuntuminen. Huolellisesti ja pitkään suun-
niteltu opintomatka toteutetaan myöhemmin, mut-
ta emme valitettavasti osaa vielä sanoa milloin.

Oikeusministeriö ja Patentti- ja rekisterihallitus
ovat antaneet ohjeita myös yhdistysten toimintaan
ja muun muassa vuosikokousten järjestämiseen.
Väliaikainen laki mahdollistaa yhtiö- ja vuosiko-
kousten järjestämisen normaalia myöhempänä
ajankohtana sekä etäosallistumisen kokouksiin.
Vaikka arki alkaa taas palata normaalimmaksi hil-
jaisen korona-ajan jälkeen, olemme Puutarhatai-
teen seuran hallituksessa päättäneet järjestää
seuran vuosikokouksen (kevätkokouksen) ns. etä-
kokouksena. Kokouksessa käsitellään säännöis-
sä määrätyt kevätkokouksen asiat, eli vuoden
2019 toiminta ja talous. Kokouspaikkana on
Perustie 14, 00330 Helsinki (Maisemaarkkitehti-
toimisto Maanlumo Oy), 29.9.2020 klo 18:00,
mutta toivomme jäsenten osallistuvan etä-
yhteydellä. Toivomme, että voimme järjestää syys-
kokouksen ja luentotilaisuuden perinteiseen ta-
paan marraskuussa.

Olemme ilolla huomanneet, kuinka erilaiset luonto
ja puistokohteet saivat koronakevään ja -kesän
aikana uusia käyttäjiä. Metsät, kalliot, rannat, pi-
hat, puutarhat ja palstat ovat muuntautuneet pai-
koiksi etätyölle ja -koululle, harrastuksille, synty-
mäpäiväkutsuille ja kävelykokouksille. Moni meistä
katsoo ulkotilaa ja viherympäristöä nyt uudella ta-
valla ja myös arvostaa sitä enemmän. Tiiviisti ra-
kennetussa kaupunkiympäristössä suosituimmat
ulkoilualueet olivat välillä jopa ruuhkaisia, mikä
nosti yhä vahvemmin esiin kysymyksen kaupun-
kien viheralueiden riittävyydestä ja lähiympäristön
tärkeydestä. Epävarmana aikana kosketus luon-
toon on noussut vielä entistä merkityksellisem-
mäksi, oli se sitten lomaviikon vaellus kansallis-
puistossa tai tanssitreenit korttelipihalla.

Toivotamme kaikille hyvää syksyä ja terveyttä,

Reeta Pellinen, puheenjohtaja

Maĳa Pakarinen, sihteeri

29.9.2020 klo 18:00 Kokouksen esityslista:

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä
pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskĳoiden valinta

4. Vuoden 2019 toimintakertomuksen esittely

5. Vuoden 2019 tilikertomuksen esittely

6. Toiminnantarkastajien lausunnon esittely

7. Päätös tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle

8. Muut kokoukselle etukäteen tehdyt esitykset

9. Kokouksen päättäminen

Rantaraitti Karhusaaressa

Kuva: Stadionark


