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PUHEENJOHTAJAN PALSTA  

Hyvät	  Valkosipulin	  Ystävät!	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Jäsentiedote 4/syyskuu 2018 
Aurinkoisen ja lämpimän kesän jatkoksi saimme viettää myös 33. Valkosipulifestarit Keravalla 
hyvässä säässä lukuunottamatta pientä sadekuuroa. 
Kadut olivat väkeä täynnä heti festareiden alettua ja Aurinkomäen ohjelma yleisön mieleen. 
Osa myyjistä häipyi myyntitavaroiden loppuessa jo ennen festareiden päättymistä. 
Festareista jäi hyvä maku. Vuoden 2019 festreiden suunnittelu on jo käynnissä. 
Hyvää syksyä kaikille! 
Aimo Taponen 

 
KOKOUSKUTSU 
Valkosipulin Ystävät – Allium Sativum ry:n sääntömääräinen syyskokous  

Aika ja paikka: 18.10.2018 klo 18.00 – n. 20.00 Tekniskan Salit, Eerikinkatu 2, 
6. krs. (kaksi hissiä). 
Ennen varsinaista kokousta yhdistys tarjoaa vuosikokoukseen osallistuville 
jäsenilleen kuohuviinin ja Katkarapuleipä Skagenin ja 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: 
        - Jäsenten kiinnostus yhdistyksen järjestämiä retkiä kohtaan. 
        - Jäsenten vinkkejä ja ehdotuksia tulevista jäsentapahtumista.  
 
Sitovat ilmoittautumiset Aimo Taposelle aimo.taponen@luukku.com tai 040-754 9254 
9.10.2018 mennessä.  
 
Muistathan ilmoittautuessasi mainita mahdollisista ruokarajoitteistasi.  
Tervetuloa keskustelemaan ja päättämään yhdistyksemme asioista!  
 
Valkosipulin Ystävät – Allium Sativum ry:n hallitus  
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YHDISTYKSEN VUODEN 2018  TULEVIA TAPAHTUMIA: 
Pikkujoulutanssiaiset 9.11.2018 ravintola Kappelissa. Tervetuloa. Juhlista lisää seuraavassa tiedotteessa. 
 
VALKOSIPULIFESTIVAALIT 2018  
Ohjelma oli tälläkin kertaa kaikille suunnattua, musiikkia ja esityksiä aikuisille sekä lapsille:  
Kenguru meininkiä, The Scaffolds yhtye ja The Backbone yhtye. 
Tänä vuonna Kunniakynsilaukkaajiksi käädytettiin Keravan kaupungin kaupunkitapahtumatuottaja 
Nina Roisko ja Turun Valkosipulin Ystävät ry:n puheenjohtaja Riitta Ansas-Hyökki.  
Käädyttäjänä toimi Raimo Mäkinen. Ohjelman kuulutti jälleen ansiokkaasti Eilakaija Sippo.  
Hienosta ohjelmatarjonnasta ja kauniista säästä johtuen Valkosipulifestivaalit keräsi tänä vuonna runsaan 
yleisömäärän, arviolta n.15 000 henkeä.  
 

 
 
RETKI KUREMAAN VALKOSIPULIFESTAREILLE 2018 
Mukana matkallamme oli 30 henkilöä. Markkinoilla oli valkosipulia monessa muodossa ja Tartto risteilyineen  
sekä retkioppaamme Siiri loivat meille mielenkiintoisen viikonlopun. Tässä kuvamuistoja retkeltämme. 
Kuvat: Sari ja Antti Poutanen, Tarja Leino ja Aimo Taponen. Lisää kuvia matkasta: valkosipuliyhdistys.com 

 

Kunniakynsilaukkaajat.
Vasemmalta: Käädyttäjä Raimo Mäkinen, käädytetty 

Nina Roisko, yhdistyksen puheenjohtaja Aimo Taponen

ja käädytetty Riitta Ansas-Hyökki.

Kuva: Jouko Tuomas-Kettunen

Lisää festarikuvia www.valkosipuliyhdistys.com Festariyleisöä. The Backbone-yhtye.

Kenguru-meininkiä. The Scaffolds-yhtye.


