
Puutarhapäivä kotipuutarhureille 23.03.2019 

Kokous 12.2.2019 klo 12.00-14.00 Savon Martat, Ajurinkatu 43 Muistio 2 

Läsnä: Anja Rämö pj, Riitta Utriainen Kuopion puutarhaseura r.y. 
            Tarja Martikainen, Taina Kautto Hyötykasviyhdistys ry, Kuopion alueosasto 
             Heta Nykänen Savon Martat ry  
  

1. Tilanne kansalaispistolla 
- kahvio avoinna lauantaina 10-14, tarjolla mm. kevyttä syötävää  
Anja selvittää pysäköinnin, koska katu tällä hetkellä suljettu valtuusto-virastotalon edessä. 
 
-aikataulu perjantaina 
- klo 16 pääsee teoria- ja ilmaisutaitoluokkaan 
- käytäville klo16 yhteistyökumppanit 
- vahtimestarit paikalla klo 21.00 

 
 -aikataulu lauantaina  
- osastoja pääsee laittamaan klo 8.00 
- yleisö pääsee sisään klo 9.00 
 

- etäseurantalinkki saatu, jotenka luentoja voi seurata etänä 
Tässä linkki: http://kol.adobeconnect.com/luentokuopio 

Huom! Tuo linkki jaetaan vasta kun on saatu Leena Luodolta vahvistettua lupa etälähetykseen. 

 

2. Mukaan lupautuneet tahot 
            - Niuvanniemen sairaala 
            - Pitkälahden Puutarhakerho 
            - Joulupuuseura 
            - Jätekukko 

      - jokainen lähettää tiedotteen käytännön ohjeista mukaan tuleville sopimilleen yrityksille ja   
yhdistyksille 

 
3. Tiedottamisen tarkennus 

            - tiedotteeseen lisäys, pääsymaksu käteisellä 
            - jokainen tiedottaa omilla kanavillaan jäsenistölleen ja muille tapahtumasta 
            - facebook, kukin taho tiedottaa ja jakaa mahdollisimman paljon 
            - menovinkit Savon Sanomiin, Anja laittaa 
            -  Anja tekee lehdistötiedotteen ja laittaa työryhmän jäsenille luettavaksi 
            - tiedote palstaviljelijöille kirjeen mukaan, Anja hoitaa. Tuli kaupungilta vastaus: maksullisen 
laskun mukaan ei voi liittää mitään muuta. 

 
 

4  Talkoovuorot lipunmyyntiin, yhteensä 5 henkilöä 
            - klo 9-10.30 Hyötykasviyhdistys 1 hlö ja Kuopion puutarhaseura 1 hlö 
            - klo 10.30-12 Martat 2 hlö 

http://kol.adobeconnect.com/luentokuopio


            - klo 12-13 Hyötykasviyhdistys 1 hlö 
            - Anjalla pääsyliput, varattu 500 kpl 
            - ohjeistetaan lipunmyyjät, miksi on pääsymaksu – vuokrakustannuksia katetaan  
              nimellisellä pääsymaksulla 

 
 

5. Luennoitsijan muistaminen 
     - tarjotaan ruoka tai vähintään kahvit 

                   - kalakukko annetaan matkaevääksi, lisäksi kalakukon naatinta ohjeet. Taina hoitaa 
kukon hankinnan. 
 
      6.     Muut mahdolliset asiat  
                    - työryhmän puheenjohtaja Anja Rämö toimii puheenjohtajana luennolla 
                    - matkakulut maksetaan puutarhapäivän tuloista työryhmän jäsenille 
                    - fläppitaulu palautetta varten ulko-oven eteen 
                    - puheenjohtaja kutsuu tarvittaessa työryhmän kokoon ennen tapahtumaa,  
                      muuten ollaan yhteyksissä sähköpostin välityksellä 
 raha-asiat Hyötykasviyhdistyksen tilin kautta hoitaa Taina Kautto 
 
Muistion kirjoitti Heta 


