Valkosipulin Ystävät – Allium Sativum ry
Jäsentiedote 1/tammikuu 2016

PUHEENJOHTAJAN PALSTA
Hyvät Valkosipulin Ystävät!
Hyvää alkanutta vuotta 2016 kaikille jäsenillemme! Tammikuu on jo pitkällä, kun tämä vuoden 2016
ensimmäinen jäsentiedote tavoittaa teidät.
Valkosipulihallituksemme valitsi järjestäytymiskokouksessaan minut uudeksi hallituksen
puheenjohtajaksi seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi. Kiitän hallitusta luottamuksen osoituksesta.
Toivon, että olen tämän luottamuksen arvoinen ja kykenen hoitamaan puheenjohtajan moninaisia
tehtäviä seuraavien kahden vuoden aikana mallikkaasti.
Kiitän edellistä erovuorossa ollutta puheenjohtajaamme Raimo Mäkistä hyvin hoidetusta
puheenjohtajakaudesta.
Talvi ja pakkaset tulivat viimein tuudittamaan valkosipulimme talviunille. Odotamme kaikki kevättä
valkosipuliretkineen, unohtamatta suurinta järjestämäämme tapahtumaa - jokakesäistä Keravan
Valkosipulifestivaaleja, joiden järjestelyt ovat jo alkaneet. Keravalla tapaamme jälleen ensi kesänä
kaikki valkosipuliystävämme tuoksuvan herkkumme parissa. Festaripäiväksi on varmistunut lauantai
20.8.2016.
Kesää, kärpäsiä ja festareita odotellessa…

Aimo Taponen

SYYSRETKEN TUNNELMIA TAMMISAARESSA JA RAASEPORISSA
Teimme mielenkiintoisen päiväretken Tammisaareen ja Raaseporiin lauantaina 10.10.2015. Retken
teemana oli ”Helene Schjerfbeckin seurassa Tammisaaressa ja Raaseporissa”. Vietimme päivän
Helenen (roolihahmo) seurassa. Päivän aikana kuulimme taiteilijan kertomana hänen aikansa
Tammisaaresta ja Raaseporista sekä hänen omasta elämästään. Tutustuimme retken aikana myös
Tammisaaren Museokeskus EKTAn näyttelyyn roolioppaan johdolla. Museossa on pysyvä näyttely
”Helene Schjerfbeckin elämä ja taide”. Näyttely perustuu taiteilijan Tammisaaressa asumaan aikaan.
Snappertunassa lounastimme Linnanvoudin tuvassa, joka sijaitsee Raaseporin linnan vieressä.
Myös Snappertunan pieni puukirkko tuli retkeläisille tutuksi päivän aikana.
Ilmojen haltija suosi jälleen meitä. Päivä oli aurinkoinen ja kirpeä lokakuinen lauantai. Kaikki
retkeläiset nauttivat päivästä Helenen seurassa.

Alla kuvia retkestämme:
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Kuva: Taiteilija vastassa retkeläisiä

Kuva: Kierros Tammisaaren vanhassa kaupungissa.

Kuva: Lounaspaikka Linnanvoudin tupa.

Kuva: Lounaalla 1.

Kuva: Lounaalla 2.

Kuva: Snappertunan puukirkko.
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VALKOSIPULITANSSIAISTEN ARVOKKAAT PUITTEET
Tänä vuonna tanssimme valkosipulitanssiaisia 7.11. Helsingin Svenska Klubbenin arvokkaassa
miljöössä. Ohjelmamme noudatteli osin vanhaa tuttua linjaa arvontoineen ja ruokailuineen. Meitä
tanssitti tänäkin vuonna tuttu Pentti Mutikainen kumppaneineen, solistina oli Bianca Morales.
Perinteisen ohjelman lisäksi saimme nähdä vauhdikasta tanssiohjelmaa Mia Vasara ja Seppo Lindy
Co. - tanssiryhmän taidokkaiden nuorten tanssijoiden esittämänä. Mia Vasara on tunnettu myös
Suomen rajojen ulkopuolella. Nykyisin hän opettaa mustalais- ja flamencotansseja omassa
tanssikoulussaan Helsingin Kalliossa.
Vieraana meillä oli myös Stadin Slangin puheenjohtaja Kari Vierikko, joka kertoi lapsuus- ja
nuoruusaikansa Helsingistä.
Kuvasatoa tanssiaisista:

Kuva: Puheenjohtaja Raimo Mäkinen
tanssiaisivieraat tervetulleiksi.

Kuva: Tanssiaisvieraita, mm. uusi puheenjohtajamme toivotti
Aimo Taponen.

Kuva: Tanssiaisvieraita.

Kuva: Rahastonhoitajamme Riitta ja uusi
hallituksen jäsen Jori Olli.
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SYYSKOKOUS 2015
Yhdistyksen syyskokous pidettiin 25.11.2015 Helsingin Suomalaisella Klubilla. Kokouksessa
käsiteltiin yhdistyksen sääntöjen määräämät asiat.
Kokouksessa valittiin uudet jäsenet erovuoroisten tilalle. Erovuorossa olivat Raimo Mäkinen, Maire
Hammarberg ja Riitta Ahonen. Riitta lupautui jatkamaan valkosipulihallituksessa rahastonhoitajan
tehtävässä.
Uusiksi jäseniksi hallitukseen valittiin Irmeli Ahola, Mirja Mankinen ja Jori Olli. Uuden hallituksen
kokoonpano tehtävineen julkaistaan seuraavassa tiedotteessa sekä verkkosivuillamme
www.valkosipuliyhdistys.com.
KEVÄTKOKOUS 2016
Alustava yhdistyksen kevätkokouspäivä on 13.4.2016. Merkitsethän ko. päivämäärän jo nyt
kalenteriisi. Lisätietoa kevätkokouksesta saat lähempänä ko. ajankohtaa.

IN MEMORIAM

”Ihminen on kuin tuulen

henkäys, hänen päivänsä
kuin
pakeneva varjo.”

Jatta Rantakömi, s. 15.4.1942, k. 6.12.2015 Joulun alla
meidät kaikki valkosipulin ystävät yllätti suruviesti.
Pitkäaikainen Valkosipuliyhdistyksen hallituksen jäsen,
ystävämme ja hallituksen puuhanainen vuosikymmenien
ajan Jatta Rantakömi
menehtyi vaikean sairauden
murtamana Itsenäisyyspäivän iltana. Jatta toimi yrittäjänä
useita vuosikymmeniä, viimeiset 15 vuotta
Ähtärissä, missä hän piti entisellä kotitilallaan
Hankaniemen tila –nimistä matkailu- ja majoitusyritystä.
Kaikki muistamme Jatan aina ystävällisenä ja
neuvokkaana henkilönä. Hänen järjestäminään saimme
kokea mieliin painuvat niin kotimaan retket kuin ulkomaan
matkatkin, puhumattakaan ikimuistoisista
Valkosipulitanssiaisista. Kävimme myös useita kertoja
Ähtärissä Jatan vieraina.
Valkosipulihallitus ja kaikki Valkosipuliyhdistyksen jäsenet
toivottavat jaksamista Jatan omaisille näinä murheellisina
aikoina.
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