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Suomen Siirtolapuutarhaliitto ry 

29.1.2015 

 

Hyvä jäsenyhdistys, 
 

Menestyksekästä jatkoa alkaneelle vuodelle!  
 
Tänä vuonna Suomen Siirtolapuutarhaliitto täyttää 85 vuotta ja Siirtolapuutarha-lehti 80 
vuotta. Myös monella jäsenyhdistyksellä on juhlavuosi. 
 
Haluaisiko yhdistyksenne järjestää liiton 85-vuotisjuhlat? 

 
Suunnitelmissa on järjestää pienimuotoiset juhlat heinäkuisena lauantaina. 
Juhlien ei ole tarkoitus olla Kohtaamispäivien kokoluokkaa, vaan nimenomaan 
pienimuotoista ja vapaamuotoista – osallistujina kenties pari henkilöä per 
yhdistys ja jokunen kutsuvieras päälle. Soppatykki porisemaan, päälle kahvia ja 
kakkua – ei sen kummempaa. Liitto kustantaa kaikki tarjoilut.  
 
Jos yhdistyksenne haluaa juhlat omaan puutarhaan ja samalla mahdollisuuden 
esittäytyä siirtolapuutarhurikollegoille eri puolilta maata, niin ottakaa yhteyttää 
toimistoon – info@siirtolapuutarhaliitto.fi tai puhelimitse 010 3213 540.  

 
Terveisiä toimistosta 

 
Vuoden alussa liiton toimistossa aloitti uusi toimistosihteeri, Tina Wessman. 
Toimistosihteeri on osa-aikainen, ja niinpä toimisto palvelee puhelimitse (puh. 
010 3213 540) arkisin klo.  10-14. Kävijöitä toimisto palvelee - tutussa 
osoitteessa Pengerkatu 9 B 39 – maanantaisin ja torstaisin klo 10-14, tai 
sopimuksen mukaan. 
 
Byrån erbjuder service även på svenska. 

 
Mitä teillä tapahtuu? 

 
Siirtolapuutarha-lehden palsta ’Palstoilla tapahtuu’ löytyy lehdestä myös 
juhlavuonna. Toivottavasti mahdollisimman moni puutarha haluaa kertoa muille 
kuulumisiaan.  
 
Juhlavuoden aineistopäivät ovat 23.2. , 13.4. , 22.5. , 27.7. ja 9.11. 
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Siirtolapuutarha-lehden postitusrekisteri 

 
Jotta jokainen yhdistykseenne kuuluva jäsen saa lehtensä, on erittäin tärkeää 
että saamme tiedot sekä osoitteenmuutoksista sekä uusista viljelijöistä. Näin 
vuoden alussa tehdään isompi rekisteritarkistus, ja siksi postitamme nykyisen 
osoitelistan (tammikuun lopun tilanteesta) joko jäsenrekisterin hoitajalle (jos 
hänen yhteystiedot ovat toimiston tiedossa) tai puheenjohtajalle. 
Lista voidaan toimittaa myös sähköisesti, Excel-muotoisena. Jos haluat 
sähköisen version, niin ilmoita siitä toimistoon – kiitos. 
 
Muutoksista saa erittäin mielellään ilmoittaa pitkin vuotta. Silloin vuosittaisesta 
isosta tarkistuksesta pääsee helpommalla. Näppärimmin ilmoitus hoituu 
sähköpostitse (info@siirtolapuutarhaliitto.fi), ja toki kirjepostiakin saa lähettää. 
Jotta muutos varmasti kohdistuu oikeaan palstaan, on tärkeää että 
muutostiedossa on mukana sekä vanha että uusi tieto.  
 

Toimihenkilöluettelo 2015 

 
Yhdistykseen kirjeitse lähetetyn ’Kuulumisen’ mukana on toimistossa tällä 
hetkellä tiedossa olevien toimihenkilöiden luettelo. Toimitattehan päivitetyt tiedot 
toimistoon heti kun valinnat on tehty, jotta tieto kulkee täältäpäin sinne minne 
pitää.  
Tiedot voi toimittaa sähköpostitse (info@siirtolapuutarhaliitto.fi) tai kirjeitse 
liitteenä olevalla lomakkeella osoitteeseen  
 

Suomen Siirtolapuutarhaliitto ry. 
Pengerkatu 9 B 39 
00530 Helsinki 

 
 Lomake on saatavissa toimistolta myös Excel-muotoisena. 

 
Toimintakertomus 2014 

 
Toimistolla odotellaan jo innolla mahdollisuutta päästä lukemaan mitä kaikkea 
yhdistyksenne on viime vuonna tehnyt. Lähetättehän siis toimistoon yhdistyksen 
toimintakertomuksen sitten kun se on hyväksytty yhdistyksen kokouksessa – 
kiitos.  

 
 
Talviterveisin, 
Tina Wessman 
Suomen Siirtolapuutarhaliitto ry. 
 


