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Jäsentiedote 1/2015

PUHEENJOHTAJAN PALSTA
Hyvät valkosipulin ystävät!
Kevät on jo pitkällä, kun tämä yhdistyksemme jäsentiedote tavoittaa teidät. Valkosipulin Ystävien vuosikokous 2015
on pidetty ja on aika suunnata katseemme tulevaan.
Tänä vuonna vietämme säveltäjämestarimme Jean Sibeliuksen 150-vuotisjuhlavuotta. Yhdistyksemme haluaa
kunnioittaa maailmankuulua mestariamme suuntaamalla retkemme hänen syntymä- ja koulukaupunkiinsa
Hämeenlinnaan. Hämeenlinnassa saamme tutustua Sibeliuksen syntymäkotiin sekä Hämeenlinnaan, jossa teemme
kiertoajelun paikallisoppaamme johdolla. Iltapäivällä nautimme Aino-rouvan lounaan Inkalan kartanossa, joka
sijaitsee Hattulassa, 15 minuutin ajomatkan päässä Hämeenlinnasta. Retkestä lisää myöhemmin tässä tiedotteessa.
Toivotan jäsenillemme hyvää ja aurinkoista kesän odotusta sekä kaikille äideille ja isoäideille Hyvää Äitienpäivää!
Raimo Mäkinen
VALKOSIPULIN YSTÄVIEN VUOSIKOKOUS
Yhdistyksemme vuosikokous pidettiin tänä vuonna 9.3.2015 Helsingin Suomalaisella Klubilla. Kokoukseen osallistui
liki 30 aktiivista jäsentämme.
Vuosikokous päätti yksimielisesti vuoden 2015 jäsenmaksuksi 25 euroa sekä kannatusjäsenmaksuksi 100 euroa.
Kannatusjäseniä ovat lähinnä yritykset ja yhdistykset. Kaikki joukolla miettimään, olisiko lähellämme mahdollisia
kannatusjäsenehdokkaita.
Vuosikokouksessa valittiin lokakuussa 2014 eronneen hallituksen jäsenen Toivo Vuorisen tilalle Jukka T. Virtanen.
Jukka on ottanut tiedottajan tehtävät hoitaakseen.
JÄSENMAKSULASKUT
Jäsenmaksulaskut vuoden 2015 jäsenmaksusta on lähetetty jokin aika sitten sähköpostitse heille, jotka ovat
ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa tai postitse niille jäsenille, joiden sähköpostiosoitetta ei ole yhdistyksen tiedossa.
Postimaksujen noustessa 1-3 kertaa vuodessa (maksu tällä hetkellä 1 € Economy-luokassa), toivomme, että voimme
lähettää kaiken yhdistyksestä lähtevän postin sähköpostitse mahdollisimman monelle. Näin säästämme tuntuvasti ja
voimme käyttää ko. rahan jäsenkuntamme hyväksi.
KEVÄTRETKI 2015
Kevätretkemme suuntautuu Jean Sibeliuksen merkkivuoden kunniaksi Hämeenlinnaan. Retkipäivä on lauantai
6.6.2015. Retken teemana on ”Hämeenlinna - mielessä Sibelius”.
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Retkiohjelma ja aikataulut:
9.00
Lähtö Kiasman edestä Helsingistä Liikenne Seppälän tilausajobussilla
10.30
Kahvi/tee muna-riisi -pasteijan kera kahvila Laurellissa Hämeenlinnassa. Laurell on tunnettu
hämeenlinnalainen leipomo-konditoria –yritys, joka on perustettu vuonna 1947.
11.00
Kiertoajelu Hämeenlinnassa
- Tutustuminen Aulangon kansallispuistoon, jossa tehdään bussikierros puistometsässä.
12.15
Tutustuminen Sibeliuksen syntymäkotiin
- Tämän jälkeen tutustuminen oppaan johdolla Hämeenlinnan soiviin puistonpenkkeihin.
14.00-15.45
Aino-rouvan lounas Inkalan kartanossa
16.15
Kotimatka alkaa
17.30 (noin)
Paluu Helsinkiin

-

Menu (kehitetty Sibeliuksen 150-vuotisjuhlan kunniaksi):
Venäläinen silli, savustetut muikut ja punasipulikompotti, tomaatti-sipulisalaatti, Ainolan
hapankaalisalaatti, metsäsienisalaattia, riihipalvi, paistettu munajuusto ja marjahilloke

-

Keitetyt perunat, perunalumi

-

Linnapaisti ja paistinkastike, haudutetut juurekset

-

Leivät, voi, kotikalja, vesi

-

Kahvi/tee sekä Aino-rouvan kahvikakku

Inkalan kartanon sanotaan olevan Hämeen aatelia. Lounaan ohessa kuullaan Inkalan – yhden hämäläisen kartanon tarinaa. Lounaan jälkeen meillä on mahdollisuus tehdä ostoksia kartanopuodissa.

Kuva: Inkalan kartano, http://www.inkalankartano.fi/

Sitovat ilmoittautumiset 22.5.2015 mennessä:
Ilmoitathan myös jäsennumerosi ja mahdollisen ”avecin” Tarja Leinolle, tarja.t.leino@gmail.com,
040 – 730 8819 (iltaisin) tai Riitta Ahoselle, valkosipuli.rahastonhoitaja@pp.inet.fi, 050 – 350 4762.
Ilmoittautumisen yhteydessä tulee kertoa mahdolliset ruokarajoitteet. Ilmoittautua voit myös verkkosivuillamme
www.valkosipuliyhdistys.com.
Retken hinta on 65 euroa/jäsen ja 77 euroa/avec. Hinta sisältää ohjelmassa mainitut bussikuljetuksen,
paikallisoppaan palvelut, ohjelmassa mainitut vierailut, kahvin/teen ja ruokailun.
Maksamalla retkimaksun 29.5.2015 mennessä yhdistyksen tilille Nordea FI45 2066 1800 0152 37, varmistat
osallistumisesi retkellemme. Maksaessasi kirjoitathan Selite-sarakkeeseen tekstin Kevätretki 2015. Matkan aikana ei
ole mahdollisuutta rahastukseen.
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Mahdolliset peruutukset pyydämme ilmoittamaan 29.5. mennessä. Mikäli peruutus tapahtuu ko. päivän jälkeen,
olemme pakotetut perimään täyden retkimaksun. Varaathan matkasi ajoissa, sillä bussiin mahtuu rajallinen määrä
matkustajia. Täytämme paikat ilmoittautumisjärjestyksessä.
Retken kesto matkoineen on noin 8,5 tuntia.
VALKOSIPULIFESTIVAALIT KERAVAN AURINKOMÄELLÄ 15.8.2015
Tänä vuonna vietämme 30. Valkosipulifestivaaleja. Festivaalit ovat yksipäiväinen koko perheen tapahtuma ja se
on avoinna yleisölle klo 9.00 – 18.00.
Festivaaliohjelma:
10.00 – 11.00
11.00 – 12.00
12.00 – 12.45

12.45 – 14.00
14.00 – 14.30
14.30 – 15.15

Yhteislaulua
Peppi Pitkätossu hauskuuttaa ja laulattaa lapsia
Festivaalien avajaiset
- Valkosipuliyhdistyksen puheenjohtajan avaus
- Keravan kaupungin tervehdys
- Vuoden 2015 kunniakynsilaukkaajien käädyttäminen
Jussi ja The Boys
- Musiikkia kaikenikäisille
Keravan tanssiopiston tanssiesityksiä
The Parasites
- Rock-klassikkoja ja kevyttä musiikkia koko perheen makuun eri vuosikymmeniltä

Tervetuloa joukolla mukaan Keravalle todistamaan 30. Valkosipulifestareita, joka on iso saavutus yhdistykseltämme.
AVOIMET PUUTARHAT 28.6.2015
Valtakunnallinen Avoimet puutarhat –tapahtuma järjestetään tänä vuonna sunnuntaina 28.6. Päivän aikana voimme
käydä ihailemassa tapahtumaan ilmoittautuneita puutarhoja klo 12.00 – 18.00 välisenä aikana.
Jäsenemme Seija Wilen avaa puutarhansa jo kolmannen kerran ihasteltavaksemme. Alla pari kuvaa näin ennakkoon
Seijan puutarhasta, joka pääsee oikeuksiinsa vasta, kun näkee sen ”luonnossa”:
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Mikäli sinua kiinnostaa enemmälti Avoimet puutarhat –tapahtuma, alla linkki, josta pääset tutustumaan tapahtumassa
mukana oleviin puutarhoihin:
http://www.avoimetpuutarhat.fi/
Seijan puutarha löytyy kohdasta ”Seijan salainen puutarha”, osoite on Nybronpiha 17, Kirkkonummi. Toivottavasti sää
suosii tapahtumaa.
UUDISTUNEET VERKKOSIVUT
Olemme uudistaneet yhdistyksemme verkkosivut, joita tiedottajamme Jukka T. Virtanen päivittää aina tarvittaessa.
Sieltä löytyvät sekä tulevat että menneet tapahtumamme kuvien kera. Sivut ovat oiva tapa tiedon jakamiseen
jäsenistöllemme. Mikäli tiedote on sattunut katoamaan, verkkosivuiltamme voi aina käydä tarkistamassa
tapahtumiemme aikataulut, ohjelmat jne.
Verkosivuilta löytyvät kaikkien hallituksen jäsenten yhteystiedot puhelinnumeroineen: www.valkosipuliyhdistys.com
Olemme nyt myös Facebookissa. Käväisepä katsomassa.
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