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KUULUMISIA 3/2017
10.3.2017

Hyvät jäsenyhdistykset,
Parin viikon päästä Suomi siirtyy taas kesäaikaan, ja yhdistysten hallituksilla/johtokunnilla
lienee kovasti suunnittelukiireitä. Yritän siis kerrankin olla tiedottamisessani napakka.
Käsittelettehän tämän tiedotteen kokouksessa – kiitos!
Liittokokousasioita
Vielä on muutama päivä aikaa toimittaa liittokokousaloitteita. Liiton sääntöjen
mukaan aloitteet on jätettävä liiton hallitukselle kirjallisesti 15.3.2017 mennessä.
Aloitteet toimitetaan liiton toimistoon (sähköpostitse: info@siirtolapuutarhaliitto.fi tai
kirjeitse: Siirtolapuutarhaliitto, Pengerkatu 9 B 39, 00530 Helsinki).
Liittokokousinfon (kokousohjelma ja kokouspakettien hinnat yms.) toimitan
huhtikuun alkupuolella. Kokousaineistot (1 kpl/yhdistys) postitan kirjeitse toukokesäkuun vaihteessa.
Toimintakertomukset ja yhdistysten toimihenkilöt
Kaunis kiitos yhdistyksille, joilta olen saanut toimintakertomuksen vuodelta 2016,
jäsenluettelon sekä täytetyn perustietolomakkeen. Muistattehan, että liiton
sääntöjen 4 § mukaan ’Liiton yhdistysten on vuosittain lähetettävä liitolle
toimintakertomuksensa sekä jäsenluettelonsa…’ Yhdistykset, joilla
toimintakertomukset ovat vielä vaiheessa ja toimihenkilövalinnat suorittamatta
toimittavat minulle varmasti nuo tiedot sitten kun on valmista.
Siirtolapuutarha-lehden postitusrekisteri
Kaunis kiitos myös niille jäsenrekisterien hoitajille, jotka ovat toimittaneet minulle
vuosittaisen rekisteripäivityksen tai päivittävät tietoja pitkin vuotta. Ehdottomasti
viimeinen hetki toimittaa päivitettyjä tietoja lehden tämän vuoden ykkösnumeron
postitukseen on 14.3.2017 klo. 12:00.
Muiden tämän vuoden lehtien osoitetietojen määräpäivät ovat:
•
•
•
•

2/2017
3/2017
4/2017
5/2017

27.04.2017
02.06.2017
16.08.2017
24.11.2017
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KUULUMISIA 2/2017
Liiton järjestämät kurssit
Liiton 1.4.2017 Lahdessa järjestämällä yhdistystoiminnan kurssilla on vielä tilaa.
Viimeinen ilmoittautumispäivä on ihan kohta – 14.3.2017. Lisätietoja kurssista
liiton nettisivulla (etusivulla ’Tutustu liiton vuoden 2017 jäsentapahtumiin täältä.’)
Ahlmanin ammatti- ja aikuisopistolle 20.5.2017 suunniteltu kurssi on peruttu, koska
ko. oppilaitoksen hinnoittelu on karannut käsistä. Sen sijaan Tampereella
järjestetään liiton alueellinen kurssi.
Kokeiluluontoisia alueellisia kursseja järjestetään tänä vuonna neljällä
paikkakunnalla:
•
•
•
•

10.06.2017 Helsinki
14.06.2017 Tampere
17.06.2017 Kuopio
15.07.2017 Turku

Kurssitiedot on julkaistu liiton nettisivulle ja kursseista tulee ilmoitus vuoden
ensimmäiseen lehteen. Liitteenä kurssimainokset saatettavaksi jäsenten tietoon.

Yhteistyöterveisin,
Suomen Siirtolapuutarhaliitto ry.
Tina Wessman
sihteeri
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