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Kokouksen esityslista: 

1. Kokouksen avaus 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

3. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä pöy-
täkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 

4. Vuoden 2018 toimintakertomuksen esittely 

5. Vuoden 2018 tilikertomuksen esittely 

6. Toiminnantarkastajien lausunnon esittely 

7. Päätös tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä  
hallitukselle 

8. Sääntömuutos: Yhdistyksen kokousten kutsumi-
nen koolle sähköpostilla 

9. Kokouksen päättäminen

KUTSU KEVÄTKOKOUKSEEN JA LUENTOTILAISUUTEEN 27.3.2019

SÄÄNTÖMUUTOS - MISTÄ ON KYSE? 

Puutarhataiteen seura ry:n sääntöjen mukaan: 
”Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset 
koolle vähintään kymmenen (10) vuorokautta en-
nen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä”. Sään-
töjä on tulkittu niin, että nykyisellään kokouskutsut 
lähetetään kirjeitse ja sähköpostilla. Pelkästään 
sähköpostilla kutsu lähetetään niille jäsenille, jotka 
ovat ilmoittaneet haluavansa seuran tiedotteet vain 
sähköisinä.  

Postituskulut ovat kuitenkin viime vuosina 
nousseet huomattavasti ja nyt olisi ajatuksena 
muuttaa seuran tiedotus kokouskutsuineen ensisi-
jaisesti sähköiseksi, minkä yhdistyksen säännöt 
nykyisellään estävät. Siirtyminen sähköpostikut-
suun vaatii siis sääntömuutoksen. Seuran tiedot-
teet ja kokouskutsut on tarkoitus kuitenkin jatkos-
sakin toimittaa postitse niille jäsenille, joilla ei ole 
sähköpostia käytössään tai jotka paperipostin erik-
seen toivovat.

Puutarhataiteen seura ry:n kevätkokous  
järjestetään keskiviikkona 27.3.2019 klo 
18.00 Keskustakirjasto Oodissa Helsingissä.  
Kokouspaikkana toimii Tapahtumatila Kuutio 
Oodin 2. kerroksessa.  
Osoite: Töölönlahdenkatu 4, Helsinki. 

Kokouksen jälkeen Hiroko Kivirinta esittelee 
seuran suunnitteilla olevan Kiinan excursion 
alustavia matkasuunnitelmia ja puutarha- 
kohteita. 

Tilaisuudessa kahvitarjoilu.  
TERVETULOA!

Alppiruusut kukassa Haagan Rodopuistossa. 
(Kuva: Lauri Aaltonen)
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PUUTARHATAITEEN SEURA RY 
SAMFUNDET FÖR 
TRÄDGÅRDSKONST RF 
PL 941, 00101 HELSINKI 
www.gardenartsociety.fi/  
tili: FI41 8000 1770 5461 67 
(Danske Bank) 

HALLITUS: 

Reeta Pellinen 
puheenjohtaja 
040 835 1885 
reeta.pellinen[ a ]gmail.com 

Julia Donner 
julia.donner[ a ]aalto.fi 

Gretel Hemgård 
gretel.hemgard[ a ]hemgard.fi 

Päivi Islander 
paivi.islander[ a ]hel.fi 

Juha Kivimäki 
varapuheenjohtaja 
juha.kivimaki[ a ]vantaa.fi 

Hiroko Kivirinta 
hiroko.kivirinta[ a ]gmail.com 

Pia Kurki 
pia.kurki[ a ]suomenlinna.fi 

Mona Schalin 
mona.schalin[ a ]stadionark.fi 

Mari Soini 
internetsivut  
mari.soini[ a ]iki.fi 

TOIMIHENKILÖT:  
Veera Aaltonen 
sihteeri 
040 935 3554  
veera.hakala[ a ]iki.fi 

Minna Raassina 
taloudenhoitaja 
041 536 6890 
minna.v.raassina[ a ]gmail.com 

Turun paikallisosaston 
yhteyshenkilö: 
Marja-Leena Niitemaa  
040 521 0327 
maleni[ a ]utu.fi

SYKSYLLÄ 2019 RETKI TUKHOLMAAN 

Ensi syksylle on suunnitteilla viikonloppuretki Tukholmaan tutustu-
maan naapurimaan pääkaupungin mielenkiintoisiin puutarhakoh-
teisiin. Mahdollisia retkikohteita Tukholmassa ovat mm. Drottning-
holmin ja Ulriksdalin puistot, joihin molempiin lukeutuu sekä barokki-
tyylisiä osia että englantilaistyyppistä maisemapuutarhaa, sekä 
Djurgårdenin saarella sijaitsevat prinssi Eugenin Waldermarsudde, 
Rosendalin (kauppa-)puutarha ja Skansenin alueen puutarhat. Muita 
mielenkiintoisia kohteita Tukholmassa ovat esim. upea Millesgår-
denin veistospuutarha ja Piet Oudolfin suunnittelema perennapuisto. 

Päiväkävelyllä Haagan Rodopuistossa (Kuva: Lauri Aaltonen)

RETKI LAPINLAHDEN SAIRAALAN PUISTOON 

Puutarhataiteen seura järjestää kesäkuun ensimmäisellä viikolla     
(5. tai 6.6.) iltapäiväretken Lapinlahden sairaalan puistoon.  
Lisätietoa Lapinlahden sairaala-alueen tilanteesta: 
http://lapinlahdenlahde.fi/fi/40310-2/ 

HAAGAN RODOPUISTO 12.6.2019 

Puutarhataiteen seura järjestää alkukesän kukinta-aikaan retken 
Haagan Alppiruusupuistoon Helsingissä. Retki järjestetään keski-   
viikkona 12.6.2019 klo 16.00 alkaen. Oppaaksi saamme professori 
Peter Tigerstedtin.  
Puisto sijaitsee Etelä-Haagassa, Laajasuontien loppupäässä, Paat-
samatien risteystä vastapäätä. Osoite Laajasuontie 37, Helsinki. 
Lisätietoa: https://vihreatsylit.fi/alppiruusupuisto/

TULEVAA TOIMINTAA
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