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Jäsentiedote 6/joulukuu 2018 
 

Hyvät Valkosipulin Ystävät!	   
Suuri kiitos jäsenistöllemme 
kuluneesta vuodesta. 
   Viimeisin tapahtumamme oli 
yhdistyksen pikkujoulut, jotka vietimme 
Vintage 50+ merkeissä. Illan vieraat olivat 
sonnustautuneet kiitettävästi vintage-
asusteisiin ja virittäytyneet juhlan 
tunnelmaan.  

   Juhlatilaisuus oli rennon hauska, jota on mukava 
muistella vielä pitkään. 
   Nähkäämme runsaslukuisena ensi vuoden tapaamisissa. 
 
 
Yhdistyksen vuoden 2018 järjestämiä tapahtumia: 
 
Illanvietto Votkinilla 22.2.2018.  
 
Kevätkokous 12.4.2018 Tekniskan Saleilla. Paikalle saapui 24 aktiivista valkosipuliyhdistyksen 
jäsentä. Kokouksessa myönnettiin hallitukselle ja muille tilivelvollisille vastuuvapaus. 
 
33. Valkosipulifestarit Keravalla 18.8.2018.  
 
Seuraavana viikonloppuna 24.-26.8.2018 yhdistyksellä oli retki Kuremaan sipulimarkkinoille.  
 
Syyskokous pidettiin 18.10.2018 ja paikkana oli Tekniskan Salit. Hyväksyttiin yhdistyksen 
toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle toimintavuodelle. Jäsenmaksun suuruus pysyi 
ennallaan 27 €  ja tukijäsenmaksun 100 €. 
   Valittiin toiminnantarkastajiksi Riitta Kallio ja Riitta Leskinen ja varatoiminnantarkastajaksi 
Juha Leskinen.  
   Yhdistyksen hallitus jatkaa samalla kokoonpanolla:  
Aimo Taponen, Markku Knuutinen, Irmeli Ahola, Anna-Maria Kantola, Mirja Mankinen,  
Seppo Siika-aho ja Rita Yli-Ollila. Hallituksen tehtäväjako päätetään hallituksen kokouksessa 
ensi vuoden alussa  
 
Pikkujoulut vietimme 9.11.2018. Ravintola Kappelin kellarissa. 
 
 
                       Toivotan kaikille jäsenillemme Rauhaisaa Joulua 
                                    ja Riemukasta Uutta Vuotta 2019! 
                                                             Aimo Taponen 
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Yhdistyksen vuoden 2019 tulevia tapahtumia ja alustavia suunnitelmia: 
 
•Kevätkokous toukokuun loppuun mennessä 
•Jäsentapaamiset: tutustumiskäynnit/alustavasti suunnitelmissa: Amos Rex, Oodi, Hsy, Eduskunta, 
  Pokrovan luostari-vierailu 
•Ensi vuoden festivaalit Keravalla pidetään lauantaina 17.8.2019.  
•Yhdistyksen syyskokous marraskuun loppuun mennessä 
•Jäsenmatka: alustavasti suunnitelmissa (Unkari), syyskuu 2019 
•Pikkujoulutanssiaiset: marraskuu 
•Verkkosivujen päivitykset tarvittaessa pitkin vuotta 
•Jäsentiedotteet ja kutsut: yhdistys julkaisee jäsentiedotteita sekä lähettää erikseen kutsuja          
  jäsenilleen 
 
Festareista ja muista yhdistyksen tapahtumista lisää ensi vuoden tiedotteissamme. 
 

Pikkujoulut 2018 
Pikkujoulut ravintola Kappelin kellarissa. Juhlijat viihtyivät ja nauttivat ruuasta, juhlapaikasta ja 
tunnelmasta. Tanssilattia täyttyi välillä riehakkaastakin menosta, kiitos erinomaisen Amoroso-
orkesterin ja sen soittamasta upeasta musiikista. Tässä hieman tunnelmakuvia juhlistamme. 
 
Lisää kuvia Kuvagalleriassa osoitteessa: www.valkosipuliyhdistys.com 
 
Kuvat: Tarja Leino, Mirja Kettunen ja Mirja Mankinen 
 

 
Valkosipulin Ystävät – Allium Sativum ry:n hallitus    
www.valkosipuliyhdistys.com  


