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KUULUMISIA 4/2017
6.4.2017

Hyvät jäsenyhdistykset,
Liitossa on menossa paljon asioita tällä hetkellä.
Aprillipäivänä toistakymmentä yhdistysten hallitusten/johtokuntien jäsentä osallistuivat
yhdistystoiminnan kurssiin Lahden Kotiniemen siirtolapuutarhassa. Kurssilla käytiin hyvää
ja avointa keskustelua monesta eri aiheesta. Kurssista lisää seuraavassa Siirtolapuutarhalehdessä.
Tällä viikolla Lepaalla on (Fb-julkaisunsa mukaan) nähtävissä varma kevään merkki, kun
liiton 68. kurssin siirtolapuutarhurit ovat kampuksella. Liiton puheenjohtaja ja sihteeri
vierailivat Lepaalla maanantaina – kertomassa liitosta ja kuulostelemassa kurssilaisten
toiveita ja ajatuksia. Vierailusta jäi päällimmäisenä mieleen hyvät tyypit ja monta oivaa
juttuideaa tuleviin lehtiin.
Tulevana viikonloppuna on vuorossa liiton jäsenmatka ’Nordiska Trädgårdar’ -messuille
Tukholmaan. Lehden toimitussihteeri on mukana matkalla, joten luvassa lienee laajahko
kuvareportaasi Pohjoismaiden suurimpien puutarhamessujen annista.

Liittokokousasioita
Liiton hallitus on hyväksynyt työvaliokunnan ehdotuksen elokuisen liittokokouksen
ohjelmaksi ja kokouspaketeiksi. Tämän tiedotteen liitteenä lähetän infokirjeen,
josta löytyy perustiedot liittokokoukseen ilmoittautumisen ja kokouspakettien
varaamisen käytännöistä sekä kokouspakettien hinnat.
Kirjepostina ko. infokirje kaikkine liitteineen lähtee jäsenyhdistyksille pääsiäisen
jälkeen.
Liitteet löytyvät jo nyt liiton nettisivujen Jäsenyhdistykset -sivulta. Ko. sivuston
etusivulla on linkki liittokokoussivulle.
Jäsenyhdistyssivut
Liiton nettisivujen alla oleva intranet Jäsenyhdistykset lanseerattiin puheenjohtajakokouksessa Lahdessa 2015. Ennen kokousta tehdyssä puheenjohtajakyselyssä
liiton toiminnan kehittämisen ykköskohdaksi nousi ’Yhdistysten välisen yhteistyön
ja tiedon jakamisen kehittäminen’. Nimenomaan siihen tarkoitukseen liitto on
tarjonnut – jo reilusti toista vuotta - Jäsenyhdistys-intranetiä.
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Valitettavasti sivuston käyttö on kovin pienimuotoista. Yksi syy saattaa olla se, että
oman tunnuksen hankkiminen ja salasanan muistaminen on haasteellista –
salasanoja kun on aika moneen palveluun.
Kokeillaan josko tuo haaste voitettaisiin sillä, että sivustolle voi kirjautua
yleistunnuksella, joka ei ole henkilökohtainen.
käyttäjätunnus

sspl@jasen.fi

salasana

Jasen2017

Etukorttiasiaa
Liiton uusi siirtolapuutarhurin etukortti postitettiin kaikille jäsenyhdistysten jäsenille
lehden numeron 1/2017 liitteenä. Tarkempaa tietoa kumppaneista, heidän
tarjoamista eduista ja etujen ehdoista on tulossa liiton nettisivulle piakkoin.
Verkkokauppaostoksista saatavia etuja varten tarvittavat tunnistekoodit tulevat
löytymään suljetulta jäsenyhdistyssivulta, jotta ne eivät joudu vääriin käsiin.
Tarkemmat tiedot ja ohjeet tulevat erillisessä tiedotteessa lähiaikoina.
Ansiomerkkihakemukset
Siirtolapuutarhaliiton ansiomerkit ovat kaunis ja arvostettu tapa muistaa
yhdistyksen ansioituneita puurtajia. Saatavana on kultainen, hopeinen ja
pronssinen ansiomerkki sekä plaketti. Ansiomerkit myönnetään
ansiomerkkianomuksesta, jonka tekee yhdistys.
Ansiomerkkien säännöt ja anomuslomakkeet löytyvät jäsenyhdistyssivulta.
Toimitattehan anomukset toukokuun loppuun mennessä – kiitos.
Toimisto lomalla
Olen lomalla ma 10.4. – ti 18.4. Kiireellisissä asioissa voit lomani aikana ottaa
yhteyttä liiton puheenjohtaja Pertti Laitilaan (pertti.laitila@gmail.com / puh.
041 444 6242).

Hyvää pääsiäistä toivottaen,
Suomen Siirtolapuutarhaliitto ry.
Tina Wessman
sihteeri
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