Puutarhanaiset jäsentiedote lokakuu 2021

Arvoisa Puutarhanainen
Vuonna 1949 perustettu yhdistys päätettiin 17.6. 2021 pidetyssä vuosikokouksessa lakkauttaa ja
annettiin hallitukselle valtuudet hoitaa lopettamiseen liittyvät toimet.
Hallitus kokoontui 18.10.2021 ja päätti lopettamisen ajankohdaksi 31.1.2022.
Netissä www.puutarhanaiset.fi sivusto on toiminnassa vielä 19.10.2022 asti, jolloin domain lakkaa
toiminasta. Siellä on mukavia tarinoita tapahtumista, retkistä ja kummiprojektin kuulumisia
vuosien varrelta. Kannattaa käydä kurkkaamassa. Jotta tarinat eivät katoa bittiavaruuteen, niin
Mervi Ruotsalainen lupautui tallentamaan ne pysyvämpään muotoon ennen domainin loppumista.
Facebook sivusto jää olemaan, mutta sinne ei sitten enää tule päivityksiä.
Yhdistyksen lopettamista suunniteltaessa on käyty keskusteluja voiko jotain vastaavaa toimintaa
olla jossain muussa yhdistyksessä. Maatiainen yhdistys tarjoaa puutarhanaisille mahdollisuutta
liittyä Maatiaisen jäseniksi.
Maatiaisen jäseneksi tahtovat puutarhanaiset voivat ilmoittautua itse Maatiaisen toimistoon
kertomalla nimensä lisäksi osoitteen ja mielellään myös sähköposti/puhelinnumero. Yhteyttä voi
ottaa toimistoon sähköpostilla (toimisto@maatiainen.fi), puhelimella ke-to 12-18 (044-045 7317)
tai kirjeellä (Maatiainen, Stenbäckinkatu 8, 00250 Helsinki).
Loppuvuoden 2021 jäsenyys tarjotaan puutarhanaisten jäsenille veloituksetta. Maatiaisen
jäseneksi liittyvät puutarhanaiset saavat vielä tämän vuoden puolella liittyessään vuoden 2021
lehdet postitse kotiinsa sekä vielä joulukuussa ilmestyvän lehden numero 4. Jäseneksi liittyneet
voivat osallistua Maatiaisen tapahtumiin. Niistä löytyy tietoa www.maatiainen.fi sivustolta.
Yhteisen tekemisen osalta Maatiainen ehdottaa suunnittelukokousta 24.1.2022 kello 17, ja kutsuu
mukaan asiasta kiinnostuneet puutarhanaiset. Osoite: Maatiaisen toimisto, Stenbäckinkatu 8,
00250 Helsinki. Ilmoittautumiset tapahtumaan 19.1.2022 mennessä toimisto@maatiainen.fi. Voit
tulla paikanpäälle tai osallistua etänä.
Yhdistyksen tileillä olevien varojen käytöstä vahvistettiin vuosikokouksessa esillä ollut asia
toteuttaa Kumppanuuskasvit nettialusta, joka on osa Kumppanuuskasvit kotipuutarhan
kasvinsuojelussa KUKA-hanketta. Hankkeessa luodaan nettisivusto, jolta käyttäjä saa tutkittua
tietoa kasvien käytöstä tuholaisten torjunnassa. Puutarhanaiset ry rahoittaa osan nettialustan
kehittämiskustannuksista. Sivustolle tulee pysyvästi Puutarhanaisten logo ja tiedot hankkeen
tukemisesta.
Puutarhaharrastus ja kiinnostus puutarha-asioihin ei katoa mihinkään, päinvastoin ne kasvattavat
suosiotaan. Nyt yhteinen tekeminen toteutuu toisella tavoin.
Puutarhanaiset ry:n hallitus toivottaa sinulle mukavia puutarhahetkiä, toivottavasti tavataan joskus
vielä puutarha-asioiden yhteydessä.
Liitteenä Maatiaisen kirje sulautumisesta ja KUKA hankkeen alustava kuvaus.

