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Hyvät	  Valkosipulin	  Ystävät!	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Jäsentiedote 5/syyskuu 2019 
Syksy saapuu ja kesämme alkaa olla ohi. Keravan Valkosipulifestarit saatiin pitää tänäkin vuonna 
aurinkoisen ja lämpimän sään vallitessa. 
   Festariväkeä oli heti aamusta alkaen runsaasti ja kävijöitä paljon koko päivän ajan. En ole 
aikaisemmin noin runsasta väen paljoutta nähnyt festareillamme. Kiitos osallistujille, myyjille ja 
ahkerille talkoolaisille. 
 
Kaunista syksyä kaikille! 
Aimo Taponen 
 

KOKOUSKUTSU 
Valkosipulin Ystävät – Allium Sativum ry:n sääntömääräinen syyskokous  
Aika ja paikka: torstai 31.10.2019 klo 18.00 – n. 20.00 Tekniskan Salit, 
Eerikinkatu 2, 6. krs. (kaksi hissiä). Ennen varsinaista kokousta yhdistys tarjoaa 
vuosikokoukseen osallistuville jäsenilleen kuohuviinin ja häränpaistileivän ja 
paahdettua valkosipulia sekä kahvin/teen. 

 
Esityslista:  

  
1. Kokouksen avaus. 
 
2.     Valitaan syyskokoukselle puheenjohtaja, sihteeri,  
        kaksi (2) pöytäkirjantarkastaja  ja kaksi (2) ääntenlaskijaa.  
 
3.     Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.  
 
4.     Hyväksytään yhdistyksen toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle toimintavuodelle    
        sekä päätetään jäsenmaksun ja tukijäsenmaksun suuruus.  
 
5.     Vahvistetaan talousarvio ja toimintasuunnitelma.  
  
6.     Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.  
 
7.     Valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa sekä yksi (1) varatoiminnantarkastaja.  
 
8.     Käsitellään muut asiat: 
       - mm. ehdotuksia tulevista jäsentapahtumista.  
 
Sitovat ilmoittautumiset Aimo Taposelle aimo.taponen@luukku.com  
tai 040-754 9254 (tekstiviesti) 24.10.2019 mennessä. Vain ilmoittautumalla kokoukseen yhdistys 
pystyy varautumaan tarjoilun määrään etukäteen, koska Tekniskan keittiö ei ole auki illalla. 
 
Muistathan ilmoittautuessasi mainita mahdollisista ruokarajoitteistasi.  
Tervetuloa keskustelemaan ja päättämään yhdistyksemme asioista!  
 
Valkosipulin Ystävät – Allium Sativum ry:n hallitus  
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VALKOSIPULIFESTIVAALIT 2019  
Kesäisen lämpimän sään vallitessa vietimme jälleen perinteisiä valkosipulifestareita.  
Ohjelmassa lapsille Käpylehmä orkesteri, Kervismaskotti ja ilmaista ongintaa. Varttuneemmalle festariyleisölle  
esiintyivät Topmost ja SaraLee, keräten runsaat katsojamäärät. 
Tänä vuonna Kunniakynsilaukkaajiksi käädytettiin Saara Mesterton, Keravan kuvataidekoulun entinen rehtori,  
Seppo Sälpäkivi, Keravan Keudan laboratoriossa valkosipuliolutta valmistanut ja Markku Knuutinen, 
valkosipuliyhdistyksen varapuheenjohtaja ja festivaalimyyntipaikkojen hoitaja. 
Käädyttäjänä toimi Aimo Taponen, yhdistyksemme puheenjohtaja (käädytetty 2011). Ohjelman kuulutti jälleen 
ansiokkaasti Eilakaija Sippo. Valkosipulifestivaalit keräsi tänäkin vuonna runsaan yleisömäärän.  
 

 
 
 
YHDISTYKSEN PIKKUJOULUTANSSIAISET 2019 
Pikkujoulutanssiais-risteily  23.11.2019 Tallinnaan Ecerölinella.  
Hinta 50 euroa jäsenille ja 60 euroa ei-jäsenille. Viimeinen maksupäivä 22.10.2019 
tilille FI45 2066 1800 0152 37 (laskuun maininta Pikkujoulutanssiaiset). 
 
Ilmoittautuminen 15.10.2019 mennessä Aimo Taposelle aimo.taponen@luukku.com	  	  
tai 040-754 9254 (tekstiviesti). Varattuja paikkoja rajattu määrä, mukaan mahtuu 
ilmoittautumisjärjestyksessä. 
Huom. Risteilyllä tarvitaan ilmoittautuneen syntymäaika.  
Lähtö m/s Finlandialla klo 9.00 Helsingin Länsiterminaalista, jossa lippujen jako (Aimo Taponen jakaa 
liput klo 8.00-8.30). Tallinnassa olemme klo 11.15. Tallinnassa, jossa on perinteiset joulumarkkinat, 
yhdistys tarjoaa joulujuoman, muuten vapaata omaa ohjelmaa. Laiva Helsinkiin lähtee (m/s Finlandia) 
A-terminaalista klo 18.30, Helsingissä olemme klo 21.00.  
Laivalla Pikkujoulubuffet-juhlapöytä juomineen klo 19.00. Ohjelmassa perinteiset arpajaiset. 
Laivalta on varattu 2-3 hyttiä. Ne ovat käytössämme koko päivän ajan. 
 
Ke 9.10.2019 Omakustanteinen lounastapaaminen jäsenille ravintola Cavernassa klo 13.00. 
Lounasbuffet 13,90 euroa. Tervetuloa mukaan. 
 
Valkosipulin Ystävät – Allium Sativum ry:n hallitus  

Kunniakynsilaukkaajat.
Vasemmalta: käädytetyt, Markku Knuutinen, 
Saara Mesterton, Seppo Sälpäkivi ja käädyttäjä, 
yhdistyksen puheenjohtaja Aimo Taponen. 

Lisää festarikuvia www.valkosipuliyhdistys.com

SaraLee.

The Topmost.


